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Dla naszego klienta w Krakowie poszukujemy 
 

Inżynierów Helpdesk / Wsparcia Technicznego 
Biegle posługujących się j. holenderskim 

 
 
Naszym klientem jest multinarodowa firma outsourcingowa z 
główną siedzibą w Detroit, USA. Obecnie firma zatrudnia 2400 
osób na terenie USA i Europy (Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, 
Szwecja i Rumunia). W Brukselii, wykwalifikowana grupa 300 
pracowników realizuje zadania z zakresu komunikacji i 
outsourcingu informatycznego, w 22 językach z całego świata.  
 
 
Opis Stanowiska 
 
Zatrudniona osoba dołączy do teamu Helpdesk zlokalizowanego 
w Krakowie. Zespół ten jest odpowiedzialny za techniczne 
wsparcie szerokiej grupy klientów ze wszystkich odziałów firmy, 
w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Do zadań 
Inżyniera Helpdesk należeć będzie rozwiązywanie 
informatycznych problemów tych klientów, przy współpracy ze 
specjalistami z grup wsparcia działającymi lokalnie. 
 
Zadania: 
 
Dostarczenie pracownikom/osobom korzystającym z urządzeń 
informatycznych naszego klienta specyficznego wsparcia z 
zakresu hardware/software. Radzenie sobie z podobnymi 
napotkanymi problemami, z zachowaniem priorytetu ważności 
oraz w możliwie najkrótszym czasie, stosując przy tym 
wyznaczone procedury i cele.   
 
Zespół Helpdesk pracuje w systemie 12-godzinnym, 5 dni w 
tygodniu. (max 40h/tydz.). 
 
Główne Obowiązki: 
 
•    Zapewnienie pierwszej pomocy, w celu podjęcia decyzji o 
sposobie rozwiązania problemów technicznych napotkanych 
przez użytkowników urządzeń informatycznych/pracowników 
naszego klienta; oznacza to między innymi:  
-     analizowanie zgłoszeń personelu klienta dotyczących 
problemów technicznych (drogą telefoniczną, emailową, poprzez 
wypełnienie formularza w Internecie itd.), 
-     sprawdzanie każdego problemu; szacowanie jego 
złożoności, zasięgu i priorytetu, 
-     zapewnianie wymaganego wsparcia, wydajnie i efektywnie 
oraz zgodnie z priorytetami, zasięgiem i celami, 
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-     eskalowanie problemów zgodnie z obowiązującymi 
procedurami; do Helpdeska odpowiedzialnego za klienta lub do 
Inżyniera Drugiego Poziomu  
-     rejestracja każdego zgłoszenia w sytemie. Szczegółowe 
dokumentowanie każdego zdarzenia oraz kroków podjętych przy 
jego rozwiązywaniu,  
-     podejmowanie decyzji dotyczących sposobu odpowiedzi na 
zgłoszone problemy oraz metod rozwiązywania usterek, 
-     zarządzanie problemami oraz sporządzanie raportów z 
przeprowadzonych napraw. 
 
•      Zaangażowanie, jako członek zespołu, w osiągnięcie 
założonych celów między innymi poprzez: 
-     ścisłą współpracę ze współpracownikami, tak by zapewnić 
klientowi usługi o najwyższym standardzie oraz służyć 
wsparciem pozostałym członkom zespołu  
-     pracę zgodną z wymogami TechTeam oraz standardami 
jakości klienta, procedurami i instrukcjami pracy, 
-     składanie raportów o postępach, zaistniałych wydarzeniach i 
problemach zwierzchnikowi; przedstawianie własnych sugestii 
optymalizacji świadczonych usług oraz postępów w pracy, 
-     aktywne uczestnictwo w działaniach firmy oraz pogłębianie 
wiedzy na temat oprogramowiania, sprzętu oraz produktów 
branżowych. 
  
Wymagania Techniczne 
    
•       Znajomość systemów emailowych, systemu oeracyjnego 
Windows oraz aplikacji Windows ( Word, Excel, PowerPoint, 
Windows NT/2K/XP); Internet Explorer; specyficznego 
oprogramowania klientów, systemu Global Ticketing. Praktyczna 
znajomość innych zagadnień internetowych, takich jak 
budowanie sieci, protokołów TCP/IP oraz MCSA lub ekwiwalenów  
będzie dodatkowym plusem.  
 
Znajomość języków: polski + holenderski 
 
Kontakt: 
 
Martina Jankovicova 
mja@lugera.com 
Lugera & Makler 
Mazowiecka 25 
30-019 Krakow 
Poland 
GSM:   +48 (0) 510136664 
Fax:   +48 (0) 22 540 7355 
http://www.lugera.com 
 


