
 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

poszukuje kandydatów do zespołu I linii wsparcia IT 

 

Zachęcamy do współpracy przede wszystkim studentów pragnących połączyć studiowanie ze zdobywaniem 

umiejętności w zakresie organizacji IT, które przydadzą się w kolejnych etapach rozwoju zawodowego.  

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało:  

1. Rejestrowanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Użytkowników komputerów i systemów 

informatycznych uczelni;  

2. Tworzenie instrukcji korzystania z systemów informatycznych;  

3. Uczestniczenie w rozwoju standardów i procedur obsługi użytkownika;  

4. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu wzrost jakości usług IT;  

5. Poszukiwanie i testowanie nowych rozwiązań;  

6. Diagnozowanie i analizowanie incydentów IT w zakresie pierwszej linii wsparcia;  

7. Komunikacja z II linią wsparcia w przypadku problemów technicznych i incydentów wykraczających 

poza zakres I linii wsparcia.  

Oczekiwane umiejętności i doświadczenie zawodowe:  

1. Biegła znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera;  

2. Dobra znajomość użytkowa urządzeń mobilnych;  

3. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;  

4. Wykształcenie minimum średnie, szczególnie mile widziani studenci lub absolwenci posiadający 

uzdolnienia techniczne i zainteresowania związane z rolą IT w organizacji;  

5. Kultura osobista i zdolności interpersonalne do pracy w kontakcie z klientem;  

6. Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.  

Oferujemy:  

1. Pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole;  

2. Udział w tworzeniu nowych rozwiązań organizacyjnych i budowaniu relacji;  

3. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia (minimum ½ etatu);  

4. Elastyczną godzinowo pracę zmianową, możliwą do pogodzenia ze studiowaniem (praca także w 

weekendy);  

5. Możliwość poznania od strony technicznej i użytkowej rozwiązań informatycznych funkcjonujących w 

dużych organizacjach.  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacjaIT@sgh.waw.pl do dnia 31 października 

2019 r.  

Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na 

wybrane oferty.  



Prosimy o zamieszczenie w dokumentach oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach rekrutacyjnych o treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych, 

zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych 

na potrzeby przyszłych rekrutacji. [opcjonalnie] 

 

1. Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 

Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem 

iod@sgh.waw.pl. 

3. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Podanie danych osobowych w zakresie 

określonym tymi przepisami oraz aktów wykonawczych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwia 

przystąpienie do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i podstawą prawną 

ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r). 

4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w 

zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

6. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 

22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


