Your last
name may
not be
Motherson.
But you’re
still a part of
our family.

Motherson – tai tarptautinė, į žmones orientuota įmonė, teikianti plataus asortimento produktus ir paslaugas įvairioms ūkio šakoms. Tai
viena iš 21 didžiausių automobilių pynių tiekėjų visame pasaulyje. Turėdama plačią, net 41 pasaulio šalyje išvystytą infrastruktūrą ir 150
000 darbuotojų jėgą, ši kompanija iš tiesų pasižymi globalia aplinka, kurioje įvairovė ir įtraukimas skatina vidaus kultūrą. Būdama
įmonių grupės Motherson Group nare, įmonė PKC Group yra patikima partnerė globalioje komercinių transporto priemonių laidų
gamybos srityje. Mes esame savo srities ekspertai, tad aptarnaujame klientus vadovaudamiesi plačių projektavimo galimybių bei
visapusiškų paslaugų teikimo koncepcijomis, siūlome klientams pritaikytus ir ekonomiškus sprendimus. Mūsų unikali patirtis valdant
pritaikytų produktų sudėtingumą bei gebėjimas integruotis į vartotojo veiklos aplinką, suteikia mūsų vartotojams konkurencinio
pranašumo. Kviečiame jus tapti mūsų komandos dalimi.
J. JANONIO G. 4, PANEVĖŽYS

IT inžinierius (-ė)
Darbo pobūdis.

Reikalavimai.
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Atsakyti į IT problemas; techninės įrangos priežiūra,
programinės įrangos priežiūra, tinklų kūrimas ir kt.
Stebėti tinklo įrangą ir serverius ir prižiūrėti, ar nėra
sistemos klaidų.
Teikti pagalbos tarnybą ir techninę paramą laidinio /
belaidžio tinklo problemoms spręsti ir būti pagrindiniu
pagalbos teikėju „Office 365“ vartotojams („Outlook“,
„Business skype“) organizacijoje.
Tikrinti, įdiegti, sukonfigūruoti ir nustatyti kompiuterio
aparatinės ir programinės įrangos gedimus bei atnaujinti
operacines sistemas.
Įvertinti ryšio galimybes, įrangą ir programinę įrangą;
prireikus įdiegti ir atnaujinti tinklo sistemos patobulinimus.
Atsakingas už IT turtą / inventoriaus administracines
pareigas, tvarko įrašus ir duomenų bazes (licencijos,
garantijos ir galimos techninės ir programinės įrangos
paslaugų sutartys).
Stebėti tinklus ir sistemas, ar nėra saugumo pažeidimų,
naudojant programinę įrangą, kuri nustato įsilaužimus ir
anomalią sistemos elgseną bei tiria saugumo pažeidimus.
Savarankiškai dirbti su šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis.
Užtikrinti teisingą organizacijų kompiuterinės sistemos
valdymą, įskaitant programines įrangas, aparatines įrangas
ir tinklus.
Atsiradus poreikiui efektyviai šalinti triktis ir spręsti
daugiafunkcines problemas.

Mes siūlome.
•
•
•

Asmeninį ir profesinį augimą bei tobulėjimą;
Laiku mokamą atlyginimą;
Darbo užmokestį: 1380 - 1800 €/mėn. (bruto)

•
•

Puikią komandinę atmosferą;
Jaunatvišką kolektyvą;

•
•

Universitetinis IT inžinerijos išsilavinimas;
„MS Windows“ administraciniai įgūdžiai, kompiuterinės
aparatinės įrangos ir „Active Directory“ žinios;
Geras anglų kalbos lygis;
IT inžinieriaus, techniko darbo patirtis privalumas.

Kaip kandidatuoti.
CV siųsti el. paštu personalas@pkcgroup.com arba
skambinti +370 618 71938
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
www.pkcgroup.com

