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INDATA Solutions SA działa od 1996 roku. Jesteśmy firmą o stabilnej pozycji 

rynkowej, oferującą Klientom solidne doświadczenie i szerokie kompetencje techniczne. 

Działamy w ramach Grupy INDATA S.A., notowanej na Giełdzie Papierów 

Wartościowych. Więcej na www.indata-solutions.pl. 

Do naszego nowego projektu na terenie całej Polski, w tym też bezpośrednio we 

Wrocławiu, poszukujemy osób zainteresowanych:  

 

Płatnym stażem w zespole Wsparcia IT 

Stażyści będą uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie migracji stacji roboczych 
do nowej domeny Active Directory. Jest to doskonała okazja do poznania 
środowiska IT w korporacji.  

Zadania: 

 przeprowadzanie migracji użytkowników  do nowej domeny Active Directory 
 wykonywanie backupu stacji i przygotowanie nowego stanowiska komputerowego 
 konfigurację systemu operacyjnego oraz oprogramowania standardowego 
 podłączenie i konfigurację urządzeń peryferyjnych; 
 aktualizację informacji o zainstalowanym sprzęcie w bazach konfiguracyjnych  
 obsługę zgłoszeń/reklamacji/problemów po instalacyjnych.  

Wymagania: 

 studenci II, III, IV, V roku na kierunku Informatyka lub pokrewnym 
 mobilność, komunikatywność, odporność na stres, dokładność 
 podstawowa znajomość środowiska systemów operacyjnych: Windows: XP, 7, 8, 10 
 podstawowa znajomość instalacji i obsługi urządzeń peryferyjnych  
 gotowość do poznania środowiska domenowego MS Active Directory 
 podstawowa znajomość języka angielskiego  

Oferujemy: 

 płatne praktyki z możliwością przedłużenia współpracy po okresie 3 miesięcy 
 dla wyróżniających się osób – możliwość dalszej pracy ze zespole IT.  
 umowę zlecenie na czas stażu a następnie umowę o pracę 
 przyjazne, nastawione na ludzi środowisko pracy 

Osoby spełniające w/w wymagania, prosimy o przesłanie swojej aplikacji. Skontaktujemy się 

z wybranymi osobami. Adres e-mail do kontaktu: Staz.wroclaw@in-data.pl 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)." 
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