
 

Typ oferty 

(zaznaczyć „X”) 

Praca stała 

Praca 

dodatkowa  

i czasowa 

Praca za 

granicą 
Staże 

Praktyki 

studenckie 
Wolontariat 

X X     

Nazwa firmy 

R-Soft Studio Sp. z o.o. 

Informacje  

o firmie 

R-SOFT STUDIO to dynamicznie rozwijająca się lubelska firma IT zajmująca się 

wytwarzaniem specjalistycznego oprogramowania oraz szeroko pojętymi usługami IT. W 

swojej ofercie posiadamy oprogramowanie oparte na najnowszych rozwiązaniach, które jest 

dedykowane dla instytucji publicznych oraz klientów biznesowych, którzy chcą podnieść 

efektywność zarządzania procesami oraz wspierać system jakości świadczonych usług. 

Kompleksowo obsługujemy naszych klientów oferując usługi IT oraz konsulting w zakresie 

projektów. 

Nazwa stanowiska 

SPECJALISTA DS. WDROŻEŃ SYSTEMÓW IT 

 

Miejsce zatrudnienia 

Lublin 

Opis zadań 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: 

 Udział w realizacji projektów wdrożeniowych autorskich systemów firmy oraz eUsług 

w obszarze administracji publicznej, w tym prowadzenie szkoleń. 

 Instalacja, konfiguracja, wdrożenie i utrzymanie produktów naszej firmy u klientów. 

 Przygotowywanie i prowadzenie testów wydajnościowych oraz integracyjnych. 

 Opracowywanie scenariuszy optymalizacyjnych wdrażanych rozwiązań. 

 Obsługa Service Desk (I i II linia wsparcia). 

 Opracowywanie dokumentacji wdrożeniowej. 

 

Wymagania  

(wykształcenie, 

umiejętności, języki 

obce, itp.) 

WYMAGANIA: 

 Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne). 

 Min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku. 

 Znajomość tematyki sieciowej. 

 Znajomość relacyjnych baz danych. 

 Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej. 

 Umiejętność pracy zespołowej oraz planowania własnej pracy. 

 Dokładność i komunikatywność. 

 Zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania. 

 Znajomość j. angielskiego w zakresie niezbędnym do korzystania z dokumentacji. 

 Prawo jazdy kat B. 

MILE WIDZIANE: 

 Doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu eUsług dla administracji publicznej. 

 Znajomość platformy ePUAP oraz zagadnień związanych z integracją z innymi 

systemami. 

 Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.  

 Podstawowa znajomość zagadnień związanych z RODO. 



 

Warunki 

zatrudnienia 

(wynagrodzenie, 

rodzaj umowy, itp.) 

Oferujemy: 

 możliwość nauczenia się wielu nowych, ciekawych rzeczy 

 fajną atmosferę 

 pyszną kawę z ekspresu 

 nowoczesne biuro w centrum Lublina 

 zarobki adekwatne do kwalifikacji. 

Dokumenty 

aplikacyjne 

(CV, list 

motywacyjny itp.) 

CV 

Należy przesłać na 

adres 

kariera@rsoftstudio.pl 

Data publikacji 

ogłoszenia 

29.04.2020 

Data ważności 

ogłoszenia 

30.06.2020 


