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Oferta pracy :  Konsultant/Wdrożeniowiec 
Firma ASINIT działa na rynku międzynarodowym od 2006 roku. Naszą misją jest dostarczanie 
klientom kompleksowych, efektywnych i stabilnych rozwiązań. 
 
Oferujemy: 

 Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia  

i zaangażowania 

 System szkoleń oraz podnoszenie kwalifikacji. Nakład na wyszkolenie pracownika 

wynosi około 100 tysięcy złotych w przeciągu 3 pierwszych lat zatrudnienia 

 Zdobywanie certyfikatów uznawanych na rynkach międzynarodowych 

 Indywidualnie dobieraną ścieżkę rozwoju zawodowego w obrębie działań firmy 

 Udział w globalnych projektach wdrażania produktów BMC Software 

 Współpracę z zagranicznymi zespołami 

 Ubezpieczenia grupowe i indywidualne dodatkowo chroniące pracownika na co dzień 

i w czasie podróży służbowych 

 Komfortowe warunki pracy w przestronnych klimatyzowanych pokojach biurowych. 

W pełni wyposażone pomieszczenie socjalne (m.in. ekspres do kawy, zmywarka, 

lodówka, kuchenka mikrofalowa). Parking firmowy 

 Atrakcyjną lokalizację biura w pobliżu kompleksów leśnych oraz Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego (około 1km) 

 Szereg udogodnień dla osób preferujących sportowy tryb życia: stojaki na rowery, 

szatnia z szafkami, prysznice 

Twój profil: 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Dodatkowo mile 

widziana znajomość innych języków obcych np. niemieckiego lub francuskiego 

 Biegłość w posługiwaniu się dokumentacją techniczną 

 Preferowane wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne 

 Doświadczenie w pracy z systemem BMC Remedy Suite w wersji 7.x lub wyższej, 

ewentualnie innymi opartymi o bibliotekę ITIL 

 Znajomość na co najmniej podstawowym poziomie języków programowania tj. Java, 

PLSQL, TSQL oraz języków skryptowych 

 Certyfikat ITIL V3 Foundation mile widziany 

 Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole 

 Samodzielność, kreatywność oraz odporność na stres 

 Prawo jazdy kat. B mile widziane 

 Gotowość do podróży służbowych 
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Jeśli jesteś zainteresowany lub masz dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu 

oraz przesłania CV i listu motywacyjnego w języku angielskim na adres: 

kontakt@asinit.com 

 

Do CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć poniższą klauzulę: 

"I hereby express my consent to process my personal data included in my job offer by ASINIT 
or any other entity of the ASINIT for recruitment purposes and once the recruitment process 
is closed, I agree that ASINIT with its registered seat in Zielona Góra,  ul. Poznańska 18A or 
any other entity of the ASINIT places and processes my personal data in its database. I also 
express my consent to sending my personal data to third parties pursuant to the Personal 
Data Protection Act of 29th August 1997 (Journal of Laws of 2002, No. 101, position 926 as 
amended). I submit the data voluntarily. I have been informed about the right of access to 
the content of my data and about the possibility of correcting them." 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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