
  
 

 
 

 

 

 
 
 

Argo Card Sp. z o.o.  
 

Jesteśmy największym polskim producentem kart plastikowych oraz wiodącym dostawcą 

związanych z nimi usług. Od 18 lat specjalizujemy się w personalizacji, mailingu oraz obsłudze 

zaawansowanych systemów zarządzania relacjami z klientem. 

 
Obecnie poszukujemy do naszej siedziby w dzielnicy Gdańsk-Przymorze osoby na stanowisko: 
 
 

Stażysta w dziale IT/ Specjalista ds. Technicznej Obsługi Klienta 
 
 

 

 

Twoje kluczowe zadania: 
 

 monitoring i administracja systemów obsługiwanych przez ArgoCard Sp. o.o. 

 klasyfikacje i obsługa zgłoszeń serwisowych 

 raportowanie w zakresie działania systemów i zaawansowania prac deweloperskich 

 zbieranie i formułowanie wymagań funkcjonalnych dla obecnych i nowych rozwiązań 

informatycznych 

 szkolenie klientów w zakresie użytkowania systemów oferowanych przez ArgoCard Sp. o.o. 

 tworzenie dokumentacji technicznej 

 



  
 

 
 

 

 

Wymagane kwalifikacje i kompetencje: 
 
 

 wykształcenie wyższe (preferowane: informatyka lub pokrewne) 

 mile widziani również absolwenci lub studenci ostatniego roku 

 biegła znajomość baz danych typu MySQL (warunek konieczny) 

 znajomość narzędzia WorkBanch (warunek konieczny) 

 znajomość Redmine’a będzie atutem 

 umiejętność zbierania danych niezbędnych w procesie obsługi zgłoszeń serwisowych  

i wymagań funkcjonalnych 

 umiejętność szybkiego uczenia się pracy z innymi narzędziami informatycznymi 

 umiejętność czytania dokumentacji technicznej  

 komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 umiejętność pracy w zespole 

 kreatywne podejście do realizacji zadań 

 samodzielność, dociekliwość i sumienność w wykonywaniu obowiązków 

 

 

Oferujemy: 
 

 umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 

 atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności 

 możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych i podniesienia swoich kwalifikacji  

w różnych obszarach 

 udział w ciekawych projektach 

 przyjazną atmosferę pracy  

 niezbędne szkolenia i narzędzia pracy  

 
 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji prosimy o wysyłanie aplikacji zawierających  
CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny na adres e-mail: mw.tomkiewicz@wp.pl, z dopiskiem w tytule e-maila 
„Specjalista ds.Technicznej Obsługi Klienta” 

Prosimy zamieścić w CV poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust nr 133 poz. 883" 
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