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Numer referencyjny: KW/TO 

Lubisz podróżować i rozmawiać z ludźmi z różnych krajów reprezentujących różne 
kultury? Masz wykształcenie techniczne? Interesujesz się telekomunikacją? Dołącz 
do nas. Czekają Cię interesujące wyzwania techniczne i kulturowe. Praca z klientami 
z Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i Europy oraz 
wdrażanie skomplikowanych systemów do zarządzania największymi sieciami 
telekomunikacyjnymi są na wyciągnięcie ręki. 

PROFIL PRACOWNIKA 

• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: teleinformatyka, 
telekomunikacja, informatyka oraz pokrewne do wymienionych) 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na płynną 
komunikację z klientem oraz przygotowanie dokumentacji 

• Otwartość, komunikatywność, chęć nauki i rozwoju, umiejętność pracy 
w zespole 

• Wysoka kultura osobista 
• Wiedza i umiejętności techniczne w obszarze: 

 
o środowiska Linux 
o znajomość: języka SQL, baz danych (np. Oracle, PostgreSQL, 

Ealsticsearch, Hadoop, ArangoDB) 
o zagadnień związanych z sieciami komputerowymi - znajomość stosu 

TCP/IP 
• Mile widziane: 

 
o wiedza z dziedziny telekomunikacji 
o doświadczenie w pracy z operatorami telekomunikacyjnymi 

lub systemami klasy OSS 

TWOJE ZADANIA 

• Realizacja dużych projektów dla klientów z branży telekomunikacyjnej 
na całym świecie (np. Japonia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Dubaj, 
Niemcy, Wielka Brytania, Rosja) 

• Konfiguracja systemu - dostosowywanie do wymagań i specyfiki klienta 
• Tworzenie dokumentacji technicznej 
• Przeprowadzanie: 

o testów akceptacyjnych z klientami 
o prezentacji/szkoleń dla użytkowników systemu 

• Wsparcie techniczne i merytoryczne klientów 

DLA CIEBIE 



• Możliwość zwiększenia kompetencji i doświadczenia zawodowego przy 
współpracy z najlepszymi specjalistami w sektorze telekomunikacyjnym 

• Różnorodne i ambitne projekty o charakterze międzynarodowym 
• Indywidualny plan szkoleń i konferencji dopasowany do Twoich potrzeb 

rozwojowych 
• Praca w stabilnej i odpornej na globalne kryzysy branży IT 
• Work life balance dzięki elastycznym godzinom pracy 
• Przyjazna atmosfera pracy w zgranych zespołach, nastawionych na dzielenie 

się wiedzą 
• Możliwość udziału w akcjach i wydarzeniach promujących aktywny tryb życia 
• Dostęp do prywatnej opieki medycznej dla Ciebie i Twojej rodziny 
• Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aplikacji poprzez 
formularz na naszej stronie: 
https://kariera.comarch.pl/praca/konsultant-ds-wdrozen-telco-oss/ 
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