
  

 

 

LIDER OPROGRAMOWANIA DLA BRANŻY TSL  

POSZUKUJE SPECJALISTY IT ds. HelpDesk 
 

Firma interLAN to jeden z czołowych dostawców systemów informatycznych dla branży  

TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA. Od ponad 10 lat z pasją tworzymy rozwiązania IT 

 dla firm z tego sektora. W związku z dynamicznym rozwojem produktów  

poszukujemy kandydatów na stanowisko  

SPECJALISTA IT ds. HelpDesk 

Jeśli Twoją pasją jest świat IT i spełniasz poniższe oczekiwania, zachęcamy                           
do kontaktu z nami. 

 

Główne zadania  

• Obsługa zgłoszeń serwisowych Klientów firmy interLAN 

• Wsparcie serwisowe online 

 
Nasze oczekiwania: 

• Doświadczenie w obsłudze Klienta przez telefon/email 

• Łatwość w nawiązywaniu relacji z Klientem 

• Ogólna wiedza z zakresów budowy i działania biznesowych systemów IT 

• Logiczne myślenie i samodzielność 

• Odporność na stres i umiejętność szukania skutecznych rozwiązań  

• Biegła znajomość obsługi komputera  

• Gotowość do pracy w trybie zmianowym (pracujemy od 8 do 20) 

 

 

 

 



Mile widziane  

• Znajomość branży transportowo - logistycznej 

• Doświadczenie w tworzeniu zapytań SQL ze wskazaniem na MSSQL   

• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

• Doświadczenie w pracy w dziale wsparcia IT  

W ramach pracy w zespole interLAN gwarantujemy: 

• Atrakcyjne wynagrodzenie  

• Dodatkowe bonusy: system premiowy, opieka medyczna 

• Przyjazny klimat pracy w doświadczonym zespole w stabilnie rozwijającej się firmie 

 

Dlaczego warto z nami współpracować 

• Super atmosfera  

• Dobre warunki pracy 

• Elastyczne warunki zatrudnienia 

• Możliwość rozwoju i doskonalenie kwalifikacji 

 
W pierwszym kroku prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres 
biuro@interlan.pl.  

Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami w ciągu tygodnia od dnia 
otrzymania zgłoszenia. 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez interLAN sp.            
z o.o.sp.k z siedzibą w Poznaniu 61-625, ul. Kłosowa 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest interLAN sp. z o.o.sp.k. z siedzibą w Poznaniu 61-625  przy  
ul. Kłosowa 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest 
dobrowolne. 
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