TEL-STER Sp. z o.o.
ul. Stefana Stefańskiego 23
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 628 97 50
Faks +48 61 639 37 11

TEL-STER Sp. z o.o., producent specjalistycznego oprogramowania do kontroli i sterowania procesami
technologicznymi (ang. SCADA) poszukuje pracowników na stanowisko:

Administrator Systemów SCADA
Miejsce pracy:
✓

Suchy Las k/Poznania

Obowiązki:
✓
✓

stały nadzór kluczowych wdrożeń systemów SCADA
udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom

✓
✓

serwis instalacji oferowanego oprogramowania
diagnostyka sytuacji awaryjnych występujących w oprogramowaniu

✓

tworzenie nowych aplikacji oferowanego oprogramowania

Wymagania:
✓
✓

zainteresowania ukierunkowane na branżę IT
znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

✓

umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:
✓
✓

znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i administracją systemami Windows Server
znajomość podstaw administracji bazami danych Oracle, MS SQL

Oferujemy:
✓
✓
✓

pracę w ramach ciekawych projektów o zasięgu ogólnopolskim
pracę w młodym, dynamicznym zespole wśród ambitnych ludzi
kontakt z najnowszymi technologiami w zakresie sprzętu i oprogramowania (klastry serwerów)

✓
✓

możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia (Microsoft, Oracle)
elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło – studenci) atrakcyjne warunki

✓

finansowe
pracę stacjonarną w siedzibie TEL-STER w suchym Lesie k/Poznania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: rekrutacja@tel-ster.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez TEL-STER sp. z o.o.
z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23.”

TEL-STER Sp. z o.o.
ul. Stefana Stefańskiego 23
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 628 97 50
Faks +48 61 639 37 11

TEL-STER Sp. z o.o., producent specjalistycznego oprogramowania do kontroli i sterowania procesami
technologicznymi (ang. SCADA) poszukuje pracowników na stanowisko:

Tester oprogramowania
Miejsce pracy:
✓

Suchy Las k/Poznania

Obowiązki:
✓
✓
✓

udział w testach nowych wersji oferowanego oprogramowania
przygotowywanie scenariuszy testowych
nadzór nad procesem testów automatycznych

✓
✓

udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom
diagnostyka sytuacji awaryjnych występujących w oprogramowaniu

Wymagania:
✓
✓

zainteresowania ukierunkowane na branżę IT
znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

✓

umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:
✓
✓

znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i administracją systemami Windows Server
znajomość podstaw administracji bazami danych Oracle, MS SQL

✓

znajomość narzędzi SmartBear, Selenium

Oferujemy:
✓
✓
✓

pracę w ramach ciekawych projektów o zasięgu ogólnopolskim
pracę w młodym, dynamicznym zespole wśród ambitnych ludzi
kontakt z najnowszymi technologiami w zakresie sprzętu i oprogramowania (klastry serwerów)

✓
✓

możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia (Microsoft, Oracle)
elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło – studenci) atrakcyjne warunki

✓

finansowe
pracę w siedzibie TEL-STER w suchym Lesie k/Poznania (praca stacjonarna)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: rekrutacja@tel-ster.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez TEL-STER sp. z o.o.
z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23.”

TEL-STER Sp. z o.o.
ul. Stefana Stefańskiego 23
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 628 97 50
Faks +48 61 639 37 11

TEL-STER Sp. z o.o., producent specjalistycznego oprogramowania do kontroli i sterowania procesami
technologicznymi (ang. SCADA) poszukuje pracowników na stanowisko:

Informatyk – pracownik wsparcia IT
Miejsce pracy:
✓

Suchy Las k/Poznania

Obowiązki:
✓

udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom

✓

serwis instalacji oferowanego oprogramowania

✓

diagnostyka sytuacji awaryjnych występujących w oprogramowaniu

✓

współpraca z działem rozwoju oprogramowania w zakresie testów i publikacji nowych wersji
oferowanego oprogramowania

✓

przygotowywanie dokumentacji oferowanego oprogramowania

Wymagania:
✓

zainteresowania ukierunkowane na branżę IT,

✓

znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,

✓

umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
✓

znajomość zagadnień związanych z systemami automatyki przemysłowej,

✓

umiejętności konfiguracji i administracji systemami Windows serwer,

✓

znajomość systemów baz danych Oracle, MS SQL.

Oferujemy:
✓
✓

pracę w ramach ciekawych projektów o zasięgu ogólnopolskim
pracę w młodym, dynamicznym zespole wśród ambitnych ludzi

✓
✓

kontakt z najnowszymi technologiami w zakresie sprzętu i oprogramowania (klastry serwerów)
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia (Microsoft, Oracle)

✓

elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło – studenci) atrakcyjne warunki
finansowe

✓

pracę stacjonarną w siedzibie TEL-STER w suchym Lesie k/Poznania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: rekrutacja@tel-ster.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez TEL-STER sp. z o.o.
z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23.”

TEL-STER Sp. z o.o.
ul. Stefana Stefańskiego 23
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 628 97 50
Faks +48 61 639 37 11

TEL-STER Sp. z o.o., producent specjalistycznego oprogramowania do kontroli i sterowania procesami
technologicznymi (ang. SCADA) poszukuje pracowników na stanowisko:

Wdrożeniowiec systemów SCADA
Miejsce pracy:
✓

Suchy Las k/Poznania

Obowiązki:
✓

przygotowywanie nowych aplikacji systemu TelWin SCADA

✓

aktualizacja oprogramowania w ramach istniejących instalacji

✓

udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom

✓

serwis i utrzymanie instalacji TelWin SCADA

✓

diagnostyka sytuacji awaryjnych występujących w oprogramowaniu

Wymagania:
✓

zainteresowania ukierunkowane na branżę IT,

✓

znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,

✓

umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
✓

znajomość zagadnień związanych z systemami automatyki przemysłowej,

✓

znajomość sterowników PLC i protokołów komunikacyjnych,

✓

umiejętności konfiguracji i administracji systemami Windows Server,

Oferujemy:
✓
✓

pracę w ramach ciekawych projektów o zasięgu ogólnopolskim
pracę w młodym, dynamicznym zespole wśród ambitnych ludzi

✓
✓

kontakt z najnowszymi technologiami w zakresie sprzętu i oprogramowania (klastry serwerów)
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia (Microsoft, Oracle)

✓

elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło – studenci) atrakcyjne warunki
finansowe

✓

pracę stacjonarną w siedzibie TEL-STER w suchym Lesie k/Poznania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: rekrutacja@tel-ster.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez TEL-STER sp. z o.o.
z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23.”

TEL-STER Sp. z o.o.
ul. Stefana Stefańskiego 23
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 628 97 50
Faks +48 61 639 37 11

TEL-STER Sp. z o.o., producent specjalistycznego oprogramowania do kontroli i sterowania procesami
technologicznymi (ang. SCADA) poszukuje pracowników na stanowisko:

Programista C++
Miejsce pracy:
✓

Suchy Las k/Poznania

Obowiązki:
✓

rozwój oprogramowania TelWin SCADA

Wymagania:
✓
✓

znajomość środowiska MS Visual Studio
znajomość MFC,

✓
✓

zainteresowania ukierunkowane na branżę IT
znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

✓

umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:
✓
✓

znajomość systemów baz danych MS SQL, ORACLE,
znajomość zagadnień automatyki przemysłowej,

Oferujemy:
✓
✓

pracę w ramach ciekawych projektów o zasięgu ogólnopolskim
pracę w młodym, dynamicznym zespole wśród ambitnych ludzi

✓
✓

kontakt z najnowszymi technologiami w zakresie sprzętu i oprogramowania (klastry serwerów)
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia (Microsoft, Oracle)

✓

elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło – studenci) atrakcyjne warunki
finansowe

✓

pracę stacjonarną w siedzibie TEL-STER w suchym Lesie k/Poznania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: rekrutacja@tel-ster.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez TEL-STER sp. z o.o.
z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23.”

TEL-STER Sp. z o.o.
ul. Stefana Stefańskiego 23
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 628 97 50
Faks +48 61 639 37 11

TEL-STER Sp. z o.o., producent specjalistycznego oprogramowania do kontroli i sterowania procesami
technologicznymi (ang. SCADA) poszukuje pracowników na stanowisko:

Programista C#
Miejsce pracy:
✓

Suchy Las k/Poznania

Obowiązki:
✓

rozwój oferowanego oprogramowania,

Wymagania:
✓
✓

znajomość środowiska MS Visual Studio
zainteresowania ukierunkowane na branżę IT

✓
✓

znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:
✓

znajomość systemów baz danych MS SQL, ORACLE

Oferujemy:
✓
✓

pracę w ramach ciekawych projektów o zasięgu ogólnopolskim
pracę w młodym, dynamicznym zespole wśród ambitnych ludzi

✓
✓

kontakt z najnowszymi technologiami w zakresie sprzętu i oprogramowania (klastry serwerów)
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia (Microsoft, Oracle)

✓

elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło – studenci) atrakcyjne warunki
finansowe

✓

pracę stacjonarną w siedzibie TEL-STER w suchym Lesie k/Poznania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: rekrutacja@tel-ster.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez TEL-STER sp. z o.o.
z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23.”

TEL-STER Sp. z o.o.
ul. Stefana Stefańskiego 23
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 628 97 50
Faks +48 61 639 37 11

TEL-STER Sp. z o.o., producent specjalistycznego oprogramowania do kontroli i sterowania procesami
technologicznymi (ang. SCADA) poszukuje pracowników na stanowisko:

Programista MVC
Miejsce pracy:
✓

Suchy Las k/Poznania

Obowiązki:
✓
✓

rozwój oferowanego oprogramowania,
udział w projektach związanych z migracją aplikacji typu desktop do modelu MVC z technologią
cienkiego klienta HTML5

Wymagania:
✓
✓

znajomość środowiska MS Visual Studio
zainteresowania ukierunkowane na branżę IT

✓
✓

znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:
✓

znajomość systemów baz danych MS SQL, ORACLE

Oferujemy:
✓
✓

pracę w ramach ciekawych projektów o zasięgu ogólnopolskim
pracę w młodym, dynamicznym zespole wśród ambitnych ludzi

✓
✓

kontakt z najnowszymi technologiami w zakresie sprzętu i oprogramowania (klastry serwerów)
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia (Microsoft, Oracle)

✓

elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło – studenci) atrakcyjne warunki
finansowe

✓

pracę stacjonarną w siedzibie TEL-STER w suchym Lesie k/Poznania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: rekrutacja@tel-ster.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez TEL-STER sp. z o.o.
z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23.”

