
 
 
 
GAMRAT Spółka Akcyjna jest producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych  

z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz 

użyteczności publicznej. Osiemdziesięcioletnia działalność nauczyła nas, że nie wystarczy być – należy przede 

wszystkim daleko patrzeć i wysoko mierzyć. 

 

Poszukujemy kompetentnej osoby na stanowisko: 

Specjalista Informatyk 
Miejsce pracy: Jasło 

 
Zakres obowiązków: 

• wsparcie użytkowników w bieżącej pracy z systemami oraz aplikacjami biurowymi 
• administracja sprzętem informatycznym, jego utrzymanie i konserwacja 
• wdrażanie firmowej polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji 
• szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa systemów  
• wsparcie prowadzonych wewnętrznie projektów poprzez rekomendowanie odpowiednich 

rozwiązań IT 
• udział w projektach i szkoleniach związanych z wdrożeniem nowych technologii 
• opracowywanie dokumentacji technicznej zasobów sieci, konfiguracji systemów itp. 

 

Wymagane kwalifikacje: 
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunki: telekomunikacja, 

informatyka 
• przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku 
• bardzo  dobra znajomość systemów AD, VM 
• znajomość narzędzi i technik zarządzania bezpieczeństwem w obszarze sieci  
• znajomość JAVA, PHP 
• znajomość tematyki bezpieczeństwa systemów,  
• znajomość komunikatywna i w zakresie czytania dokumentacji języka angielskiego 
• osoba powinna być samodzielna i zorganizowana przy realizacji powierzonych zadań, posiadać 

umiejętność pracy w zespole oraz wdrażania własnych pomysłów, systematyczność                                            
i dokładność w wykonywaniu  powierzonych zadań, bardzo dobrą organizacje pracy własnej. 

• osoba powinna potrafić efektywnie komunikować się oraz współpracować z osobami z różnych 
obszarów i szczebli organizacji 

• prawo jazdy kat. B – mile widziane 
 

Oferujemy: 
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
• Benefity takie jak: możliwość skorzystania z świadczeń socjalnych, ubezpieczenia grupowe na 

życie, paczki mikołajowe dla dzieci itp. 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji elektronicznie: bkozak@gamrat.com.pl 
z dopiskiem: Informatyk      

mailto:bkozak@gamrat.com.pl


Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest GAMRAT S.A. z siedzibą w Jaśle 
przy ul. Adama Mickiewicza 108. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych 
osobowych jest dostępna pod adresem: https://gamrat.pl/kariera/ oraz w siedzibie 
Administratora. 
 
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 
Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu 
przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa 
dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. (Brak niniejszej zgody 
uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji).  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych                        
w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się                               
z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich 
poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co 
skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. (Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę 
Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji). 

https://gamrat.pl/kariera/

