
Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
na stronie www.fakro.pl/kariera lub przesłanie swojej aplikacji na adres praca@fakro.pl 

Miejsce pracy: Nowy Sącz

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIADAŁA ZA:

•	 obsługę systemu zarządzania zgłoszeniami
•	 przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych, zarządzanie priorytetami, rozwiązywanie zgłoszeń

•	 wykonywanie czynności serwisowych uszkodzonego sprzętu komputerowego
•	 instalację i konfigurację systemów operacyjnych oraz oprogramowania

•	    przenoszenie sprzętu komputerowego  
oraz jego przygotowywanie do pracy na stanowiskach docelowych

•	 serwis drobnego wyposażenia teleinformatycznego (np. VoIP, GSM, PDA)
•	 pomoc użytkownikom w zakresie korzystania z wyposażenia teleinformatycznego

•	 prowadzenie ewidencji wyposażenia teleinformatycznego

WYMAGANIA:

•	 bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows/Linux
•	 doskonała znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego

•	 umiejętność diagnozowania usterek
•	 bardzo dobra organizacja pracy

•	 odporność na stres, samodzielność, komunikatywność
•	 znajomość języka angielskiego minimum na poziomie średniozaawansowanym

•	 prawo jazdy kategorii B
•	 znajomość zagadnień pracy komputerów w sieci LAN/WAN

•	 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
•	 mile widziana również znajomość systemów alarmowych i systemów monitoringu CCTV IP

REKRUTACJA
REKRUTACJA

SPECJALISTA
DS. SERVICEDESK 
(nr ref. 1/ITSD/10_2020)

OFERUJEMY:
•	 umowę o pracę w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na światowym rynku
•	 wsparcie poprzez system szkoleń wdrażających oraz zawodowych
•	 elastyczne godziny pracy
•	 przyjazną atmosferę pracy
•	 możliwość rozwoju zawodowego w ramach awansów i rekrutacji wewnętrznych
•	 dobre warunki pracy
•	 wejściówki na basen, udział w imprezach integracyjnych
•	 dostęp do nauki języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego
•	 możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia w PZU
•	 bonusy w okresach świątecznych
•	 dostęp do biletów na wybrane wydarzenia kulturalne oraz sportowe
•	 korzystne rabaty pracownicze na zakup produktów FAKRO



Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
na stronie www.fakro.pl/kariera lub przesłanie swojej aplikacji na adres praca@fakro.pl 

REKRUTACJA
REKRUTACJA

SPECJALISTA 
WSPARCIA SYSTEMÓW 
INFORMATYCZNYCH

(nr ref. 1/ITWS/10_2020)

OFERUJEMY:
•	 umowę o pracę w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na światowym rynku
•	 wsparcie poprzez system szkoleń wdrażających oraz zawodowych
•	 elastyczne godziny pracy
•	 przyjazną atmosferę pracy
•	 możliwość rozwoju zawodowego w ramach awansów i rekrutacji wewnętrznych
•	 dobre warunki pracy
•	 wejściówki na basen, udział w imprezach integracyjnych
•	 dostęp do nauki języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego
•	 możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia w PZU
•	 bonusy w okresach świątecznych
•	 dostęp do biletów na wybrane wydarzenia kulturalne oraz sportowe
•	 korzystne rabaty pracownicze na zakup produktów FAKRO

Miejsce pracy: Nowy Sącz

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIADAŁA ZA:

•	 wsparcie bieżące dla użytkowników korzystających z systemów IT
•	 rozwiązywanie incydentów oraz problemów związanych z systemami IT

•	 przygotowanie analizy problemów, incydentów dla wyższej grupy wsparcia
•	 współprace z zewnętrznymi dostawcami systemów IT

•	 tworzenie i rozwój bazy wiedzy
•	 prowadzenie szkoleń i egzaminów z systemów informatycznych

•	 testy nowych funkcjonalności
•	 utrzymanie i rozwój – parametryzacje i modyfikacje systemów IT

WYMAGANIA:

•	 doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi typu CRM, ERP, WMS itd.  
lub z innymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie

•	 chęć do nauki i poszerzania zakresu swojej wiedzy i kompetencji
•	 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji

•	 preferowane wykształcenie wyższe o profilu technicznym
•	 umiejętności analityczne i samodzielność

•	 komunikatywność

MILE WIDZIANE:

•	 podstawowa znajomość języka T-SQL
•	 znajomość środowisk bazodanowych (MSSQL, MySQL)



Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
na stronie www.fakro.pl/kariera lub przesłanie swojej aplikacji na adres praca@fakro.pl 

REKRUTACJA
REKRUTACJA

 LOW-CODE 
PLATFORM DEVELOPER

(nr ref. 1/ITLCD/10_2020)

OFERUJEMY:
•	 umowę o pracę w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na światowym rynku
•	 wsparcie poprzez system szkoleń wdrażających oraz zawodowych
•	 elastyczne godziny pracy
•	 przyjazną atmosferę pracy
•	 możliwość rozwoju zawodowego w ramach awansów i rekrutacji wewnętrznych
•	 dobre warunki pracy
•	 wejściówki na basen, udział w imprezach integracyjnych
•	 dostęp do nauki języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego
•	 możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia w PZU
•	 bonusy w okresach świątecznych
•	 dostęp do biletów na wybrane wydarzenia kulturalne oraz sportowe
•	 korzystne rabaty pracownicze na zakup produktów FAKRO

Miejsce pracy: Nowy Sącz

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIADAŁA ZA:

Poszukujemy osoby do pracy przy projektowaniu rozwiązań informatycznych 
w oparciu o platformę technologiczną typu „low-code application development”. 
Osoba będzie odpowiedzialna za  tworzenie i modelowanie za pomocą narzędzi  

wizualnych: struktur danych, procesów biznesowych, algorytmów  
oraz interfejsu użytkownika, a także wsparcie w procesie analizy wymagań  

biznesowych oraz udział w tworzeniu dokumentacji analitycznej.

WYMAGANIA:

•	 podstawowa znajomość dowolnego języka programowania
•	 znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL

•	 wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętności współpracy
•	 zdolności analitycznego myślenia

•	 chęć do nauki i systematycznego podnoszenia swoich kompetencji
•	 znajomość HTML, CSS, JavaScript

•	 znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

MILE WIDZIANE: 

•	 znajomość procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach,  
szczególnie w obszarze sprzedaży, księgowości lub produkcji

•	 znajomość środowisk bazodanowych (MSSQL, MySQL)



Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
na stronie www.fakro.pl/kariera lub przesłanie swojej aplikacji na adres praca@fakro.pl 

REKRUTACJA
REKRUTACJA

FRONTEND 
DEVELOPER

(nr ref. 1/ITFD/10_2020)

OFERUJEMY:
•	 umowę o pracę w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na światowym rynku
•	 wsparcie poprzez system szkoleń wdrażających oraz zawodowych
•	 elastyczne godziny pracy
•	 przyjazną atmosferę pracy
•	 możliwość rozwoju zawodowego w ramach awansów i rekrutacji wewnętrznych
•	 dobre warunki pracy
•	 wejściówki na basen, udział w imprezach integracyjnych
•	 dostęp do nauki języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego
•	 możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia w PZU
•	 bonusy w okresach świątecznych
•	 dostęp do biletów na wybrane wydarzenia kulturalne oraz sportowe
•	 korzystne rabaty pracownicze na zakup produktów FAKRO

Miejsce pracy: Nowy Sącz

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIADAŁA ZA:

Poszukujemy zdolnego, otwartego na innowacyjne rozwiązania programisty Web GUI.

WYMAGANIA:

•	 bardzo dobra znajomość JavaScript, HTML5 i CSS3
•	 dobra wiedza z zakresu Angular, React lub Vue

•	 obeznanie z koncepcją SOA oraz technologiami WebService, HTTP i SOAP
•	 podstawowa znajomość systemu Linux oraz GIT lub SVN

•	 komunikatywna znajomość języka angielskiego

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

•	 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
•	 znajomość zagadnień z zakresu architektury mikro frontendowej,  

Web Components, Angular Elements
•	 umiejętność konwersji PSD do HTML/CSS

•	 znajomość pakietów graficznych np. Adobe Photoshop
•	 doświadczenie w pracy z Dockerem



Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
na stronie www.fakro.pl/kariera lub przesłanie swojej aplikacji na adres praca@fakro.pl 

REKRUTACJA
REKRUTACJA

BACKEND
DEVELOPER

(nr ref. 1/ITBD/10_2020)

OFERUJEMY:
•	 umowę o pracę w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na światowym rynku
•	 wsparcie poprzez system szkoleń wdrażających oraz zawodowych
•	 elastyczne godziny pracy
•	 przyjazną atmosferę pracy
•	 możliwość rozwoju zawodowego w ramach awansów i rekrutacji wewnętrznych
•	 dobre warunki pracy
•	 wejściówki na basen, udział w imprezach integracyjnych
•	 dostęp do nauki języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego
•	 możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia w PZU
•	 bonusy w okresach świątecznych
•	 dostęp do biletów na wybrane wydarzenia kulturalne oraz sportowe
•	 korzystne rabaty pracownicze na zakup produktów FAKRO

Miejsce pracy: Nowy Sącz

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIADAŁA ZA: 

Poszukujemy backend developera, potrafiącego samodzielnie rozwiązywać problemy, 
planować architekturę, szukać optymalnych rozwiązań i pracować z ludźmi.

WYMAGANIA:

•	 doświadczenie na stanowisku programisty
•	 bardzo dobra znajomość technologii C#, .NET Core

•	 bardzo dobra znajomość systemów baz danych MSSQL lub MySQL
•	 obeznanie z koncepcją SOA oraz technologiami WebService, HTTP i SOAP

•	 dobra znajomość GIT
•	 kultura osobista, umiejętność pracy w grupie

•	 dobra znajomość języka angielskiego

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

•	 dobre zdolności analityczne
•	 znajomość systemu Linux

•	 doświadczenie w pracy metodami zwinnymi np. SCRUM
•	 znajomość metod testowania oprogramowania, frameworków, TDD/BDD

•	 obeznanie z metodami CI/CD w środowisku opartym o Dockera i GITa.


