Jesteśmy firmą telekomunikacyjną obecną na rynku od 1993 roku. Realizujemy projekty dla firmy Nokia –
lidera nowoczesnych technologii. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalne i rzetelne podejście do
powierzonych zadań sprawiają, że firma może zaoferować szeroki wachlarz usług świadczonych na
najwyższym poziomie. Wspieramy klientów w zakresie analiz i testów, rozwoju oprogramowania,
zarządzania infrastrukturą, integracji i utrzymania systemów oraz procesów produkcyjnych. Nasz zespół
wsparcia technicznego codziennie obsługuje klientów zagranicznych na całym świecie. Naszym celem jest
zapewnienie klientowi wsparcia w osiąganiu celów biznesowych.

Podwykonawca Firmy Nokia
Poszukuje osób zainteresowanych podjęciem współpracy na stanowisku:

Wykonawca dokumentacji technicznej

Opis stanowiska:

Głównym zadaniem Wykonawcy dokumentacji technicznej będzie tworzenie i utrzymywanie
standardów jakościowych obsługi klienta oraz utrzymywanie dokumentacji technicznej na potrzeby
zespołu i organizacji. Rozwiązywanie problemów klienta oraz bieżące raportowanie rezultatów
prowadzonych działań według ustalonych procedur.

Od kandydata oczekujemy:
Wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów:
budownictwo/mechanika/telekomunikacja/architektura
Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
Dobrej obsługi programu AutoCad
Komunikatywnej znajomości języka angielskiego
Zdolności analitycznych
Rozwiniętych umiejętności komunikacji
Systematyczności i dokładności
Umiejętności pracy w zespole
Umiejętności konsekwentnego realizowania zadań pod presją czasu
*Mile widziana znajomość zagadnień zarządzania usługami
telekomunikacyjnymi/informatycznymi

Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Międzynarodowe środowisko pracy w firmie o zasięgu globalnym
Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
Atrakcyjne wynagrodzenie

Prosimy o wypełnienie formularza na stronie https://formularz.dacomet.pl
oraz o dopisanie w CV jednej z następujących klauzul:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb obecnej rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
albo
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).
Obowiązek Informacyjny RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET D.
Kaczmarek A. Spychalski sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 138, tel. 52 360
1111, e-mail biuro@dacomet.pl
2. Podane przez Ciebie dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu
bieżącej rekrutacji na wskazane stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
Twoja zgoda. Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
nie dłużej niż 12 miesięcy.
3. Jeżeli zechcesz, możesz wyrazić zgodę na pozostawienia swojego CV na okres 12 miesięcy
na poczet przyszłych rekrutacji.
4. Twoja zgoda jest niezbędna aby wziąć udział w przeprowadzanej rekrutacji.
5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz masz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Nadzór nad systemem informatycznym, w którym następuje przetwarzania danych,
prowadzi podmiot zewnętrzny.

