
 
PRAKTYKA W DZIALE IT 

 
Wśród osób, które chcą się przekonać jak funkcjonuje Dział IT dużej firmy oraz już w trakcie trwania 
edukacji zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, HOLDING 1, polska grupa kapitałowa prowadząca 
działalność w branży motoryzacyjnej, zarządzania flotą pojazdów oraz budownictwie, poszukuje 
kandydatów do odbycia praktyk w Dziale Wsparcia IT.  
 
Zaczynasz swoją karierę zawodową? Chcesz nabyć umiejętności wartościowe na rynku pracy? 
Poszukujemy osób, które nie boją się wyzwań i zmian, sięgają po nowoczesne pomysły, lubią pracować 
zespołowo, chcą rozwijać swój potencjał, uczyć się od najlepszych i kształtować swoją karierę. 
 
W czasie trwania praktyk w ramach współpracy z doświadczonymi Ekspertami zapoznasz się z 
zagadnieniami dotyczącymi projektowania nowych rozwiązań informatycznych, tworzenia i testowania 
oprogramowania, a także zarządzania projektami. 
 
Miejsce odbywania praktyk: Centrum Holding 1, ul. Rzemieślnicza 26, Kraków 
 
Wybrane osoby będą aktywnie uczestniczyć we wsparciu Działu IT w działaniach, takich jak: 

 Instalacja i konfigurowanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego 

 Przygotowywanie i podstawowa konfiguracja stacji roboczych  

 Wsparcie przy kreowaniu dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi dla użytkowników 

 Asystowanie przy projektowaniu nowych rozwiązań w zakresie projektów nowych lokalizacji 

 Utrzymania aktualnej ewidencji sprzętu, wsparcia przy jego inwentaryzacji, archiwizacji oraz 
utylizacji 

 Aktywne współuczestnictwo w funkcjonowaniu aplikacji HelpDesk (druga linia wsparcia) 

 Prace administracyjno - biurowe  
 
Jakie są nasze oczekiwania wobec przyszłych Praktykantów: 

 Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów ze sprzętem i 
oprogramowaniem komputerowym 

 Chęć rozwoju i podwyższania swoich kwalifikacji w obszarze IT 

 Min. 20 godzin dyspozycyjności w ciągu tygodnia roboczego 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Systematyczność i samodzielność 

 Entuzjazm oraz umiejętność komunikacji 
 
W ramach praktyk:  

 Oferujemy pełną wyzwań 2 – miesięczną praktykę bezpłatną oraz elastyczny grafik jej realizacji 

 Praktykanci otrzymają Opiekuna praktyk oraz wsparcie ze strony profesjonalistów 

 Postaramy się,  abyś zdobył praktyczne doświadczenie oraz umiejętność pracy w Dziale IT  
poprzez samodzielne, rozwojowe zadania 

 Przygotujemy na Twoje życzenie rekomendację/opinię z przebiegu praktyk od bezpośredniego 
przełożonego (istnieje możliwość odbycia praktyk obowiązkowych) 

 
Jeśli więc chcesz, żeby Twoja kariera nabrała tempa? Dołącz do naszego zespołu! 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: kbastek@holding1.pl 
Osoba kontaktowa: Katarzyna Bastek, +48 667 071 425 
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