
 
 

Staż w Dziale IT - CIECH Starter 
Miejsce: Wspólna 62, Śródmieście, Warszawa 

 

Twój zakres obowiązków 

Możesz dołączyć do jednego z dwóch zespołów – Zespołu Projektów IT (Warszawa) lub Zespołu 

Wsparcia IT (Nowa Sarzyna, Iłowa)! 

Twoje codzienne zadania w Zespole Projektów IT: 

⭐ współudział w projekcie realizowanym na potrzeby IT Przemysłowego między zespołami w 

Grupie Ciech – projekt prowadzony jest w języku angielskim i dotyczy kilku lokalizacji (w Polsce i 

w Niemczech) 

⭐ organizacja prac projektowych – uzgadnianie terminów spotkań, przygotowywanie ich 

⭐ identyfikacja zadań do realizacji, śledzenie postępów prac 

⭐ przygotowywanie materiałów projektowych, raportów oraz notatek ze spotkań 

⭐ identyfikacja i raportowanie ryzyk w projekcie 

Twoje codzienne zadania w Zespole Wsparcia IT: 

⭐ rozwiązywanie bieżących problemów ze sprzętem IT zgłaszanych przez użytkowników 

⭐ odzyskiwanie oraz wymiana podzespołów w poszczególnych urządzeniach 

⭐ przygotowywanie kart dostępu dla systemu centralnego wydruku 

⭐ przygotowywanie nowych stanowisk pracy (pod kątem sprzętu IT) 

 

Nasze wymagania 

🚀 posiadasz status studenta lub absolwenta szkoły średniej 

🚀 interesuje Cię praca w IT i chcesz spróbować swoich sił w wewnętrznym dziale IT organizacji 

🚀 posiadasz umiejętność korzystania z pakietu MS Office - Excel, Word, PowerPoint i Outlook 

to nasze codzienne narzędzia pracy 

🚀 znasz język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację 

🚀 potrafisz zorganizować swój czas pracy 

🚀 cechuje Cię zaangażowanie, sumienność, chęć nauki i rozwoju, pozytywne nastawienie, 

otwartość na pracę w zespole 

 

 

To oferujemy 

Dlaczego warto do nas dołączyć? 

🚀 zdobywasz cenne doświadczenie zawodowe – wspierając zespół w codziennych zadaniach i 

ucząc się specyfiki pracy w danym obszarze 

🚀 uczysz się od najlepszych specjalistów – nauczymy Cię wykorzystania wiedzy w praktyce, 

współpracy w biznesie, korzystania z niezbędnych narzędzi i nie tylko! 

https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-it-ciech-starter-warszawa,oferta,1001751733?sort=3&s=627b3fab#map-frame


🚀 w trakcie trwania stażu realizujesz indywidualny projekt, stworzony specjalnie dla Ciebie! Przy 

wsparciu Twojego opiekuna merytorycznego zdobędziesz dodatkową wiedzę i doświadczenie w 

pracy projektowej! 

🚀 poznajesz tajniki funkcjonowanie dużej, międzynarodowej organizacji 

 

 

Link do oferty: https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-it-ciech-starter-

warszawa,oferta,1001751733?sort=3&s=627b3fab  

https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-it-ciech-starter-warszawa,oferta,1001751733?sort=3&s=627b3fab
https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-it-ciech-starter-warszawa,oferta,1001751733?sort=3&s=627b3fab

