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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

OFERTA NA ORGANIZACJĘ STAŻU 

pn. OPOLSKIE STAŻE Z PO WERem 

realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach 

Priorytetu I Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

 

Informacje dotyczące organizatora stażu: 

Nazwa firmy: IT DESK  SP. Z O.O. 

Adres głównej siedziby firmy: ul. Ks. Bolesława Domańskiego 112A, 45-852 Opole 

Branża: IT 

Liczba zatrudnionych osób na 
umowę o pracę: 

23 osoby 

 

Informacje dotyczące stanowiska stażu: 

Cel stażu: Nabycie kompetencji i umiejętności pozwalających samodzielnie 

wykonywać prace na stanowisku Specjalista ds. systemów IT 

Stanowisko: Specjalista ds. systemów IT 

Miejsce odbywania stażu (adres): ul. Ks. Bolesława Domańskiego 112A, 45-852 Opole 

Okres odbywania stażu: 6 miesięcy 

Zakres obowiązków na stażu: -bieżąca obsługa firm z umowami na opiekę informatyczną, 
-zaawansowane konfigurowanie sprzętów sieciowych (routery, 
switche, access pointy), 
-konfiguracja i administracja serwerów (Windows Serwer, Linux), 
-zdalne i lokalne zarządzanie komputerami i serwerami, 
-projektowanie i wdrażanie sieci komputerowych, 
-rozwiązywanie problemów z programami, systemami i sprzętem, 
-systematyczna analiza zasobów klienta i ich aktualizacja zgodnie z 
zapotrzebowaniami 

Warunki odbywania stażu (np. 
warunki szkodliwe, praca przy 
monitorze ekranowym powyżej 4h, 
praca biurowa) 

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h 

 

Liczba miejsc stażowych na dane 
stanowisko: 

1 

 

 

Wymagania względem stażysty: 

Wykształcenie (poziom i kierunek): Mile widziane wykształcenie informatyczne 

Kursy/ szkolenia: ---------------- 

Inne (np. znajomość pakietu MS 
Office, obsługa urządzeń biurowych, 
prawo jazdy, znajomość języków): 

-doświadczenie w zakresie administracji serwerami Windows, 
-doświadczenie w zakresie administracji sieci LAN, WAN (TCP/IP, 
switching, routing, 
-doświadczenie w zakresie wirtualizacji serwerów Hyper-V, ESXI, 
-doświadczenie w zakresie zarządzania serwerem MS SQL Runtime, 
-doświadczenie z programami Microsoft Office w tym Office365, 
-posiadanie prawa jazdy kat. B, 
-umiejętność organizowania czasu pracy i planowania zadań, 
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-obsługiwane technologie: Windows Server, Mikrotik 

 

 


