
 

Konsultant Techniczny Rozwiązań Informatycznych 

Miejsce pracy: Warszawa 

 

ADT Group  Sp. z o.o. to firma IT o ugruntowanej pozycji rynkowej. Tworzymy zgrany i profesjonalny zespół 

pasjonatów sprawnie poruszających się zarówno w przestrzeni infrastruktury jak i oprogramowania. Specjalizujemy 

się w kompleksowej realizacji projektów budowy i modernizacji infrastruktury informatycznej. Równolegle rozwijamy 

autorskie rozwiązania aplikacyjne wykorzystując najnowsze sposoby zarządzania i realizacji złożonych projektów 

programistycznych. Ze szczerą pasją niesiemy wartość dodaną naszym Klientom, pomagając im osiągać założone 

cele biznesowe. 

 

Zaaplikuj teraz, a otworzą się przed Tobą nowe możliwości. 

 

Na stanowisku Konsultanta będziesz: 

• brał/brała czynny udział w projektowaniu systemów pamięci masowych, systemów wysokiej 
dostępności, 

• tworzył/tworzyła konfiguracje systemów w oparciu o wymagania klienta, 

• prowadził/prowadziła prezentacje techniczne i handlowe, 

• utrzymywał/utrzymywała relacje z naszymi Partnerami biznesowymi, 

• współpracował/współpracowała z działem handlowym, 

 

Czekamy na Twoją aplikację, jeśli: 

• posiadasz wyższe wykształcenie albo jesteś studentem ostatnich lat na uczelni (mile widziane 
wykształcenie o profilu technicznym – preferowany kierunek Informatyka, Elektronika lub pokrewne), 

• interesujesz się tematyką Data Center, sieci komputerowych i Cloud Computing, 

• jesteś chętny do pozyskiwania nowej wiedzy poprzez szkolenia i własne doświadczenia, 

• lubisz pracę z ludźmi, 

• finalizujesz z sukcesem zainicjowane projekty, 

• masz dużą motywację do dalszego kształcenia się i rozwijania swoich predyspozycji, 

• posługujesz się biegle językiem polskim w mowie i piśmie, 

• znasz język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację z Partnerami biznesowymi firmy i 
czytania dokumentacji technicznej, 

Oferujemy: 

• przejrzysty i atrakcyjny system zatrudnienia oraz premiowania, 

• pracę i rozwój w zespole doświadczonych specjalistów o wysokiej kulturze, w przyjaznej atmosferze, 

• możliwość rozwoju zawodowego oraz awans w strukturach firmy, 

• możliwość uczestnictwa w profesjonalnych certyfikowanych szkoleniach, 

• pracę przy ciekawych projektach z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii na rynku 
informatycznym, 

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na maila: aleksandra.jeglicka@uth.edu.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ADT Group Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawa 02-822, Poleczki 35 moich danych osobowych podanych w dokumentach 
rekrutacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w 

mailto:aleksandra.jeglicka@uth.edu.pl


obecnym procesie rekrutacyjnym." Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w przyszłych procesach 
rekrutacyjnych powinni dodatkowo zamieścić informację, że: „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i 
przyszłe procesy rekrutacyjne.” 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-
822, Poleczki 35. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: praca@adtg.pl , pod 
numerem telefonu 22 378-34-50 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Celem przetwarzania 
Pani/Pana danych jest: przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora 
danych, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb 
przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  przepis 
prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy; zgoda – w zakresie jaki nie wynika z 
przepisów Kodeksu pracy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia 
przez Pani/Pana udziału w  procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ADT Group Sp. z o.o. 

 


