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Oferta stażu dla ABSOLWENTÓW  
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 

Im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” 
w Wejherowie 

 
 

Saila Sp. z o.o. oferująca kompleksowe usługi informatyczne poszukuje osób chętnych do  

nabycia szerokiej praktycznej  wiedzy w zakresie wsparcia IT oraz gotowych do realizacji zadań 

w jednostkach służby zdrowia na stanowisku: 

 

Stażysta ds. wsparcia IT  
 

Lokalizacja: Wejherowo, Gdańsk 

 
Oferujemy 

Nabycie praktycznego doświadczenia w obszarach wsparcia techniczego IT: 

• Bezpośredniego oraz zdalnego wsparcia technicznego użytkowników w zakresie: oprogramowania 

systemowego, sieci komputerowych, użytkowego sprzętu komputerowego i urządzeń 

peryferyjnych (drukarki, projektory, urządzenia wielofunkcyjne). 

• Monitoringu, analizy i rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników. 

• Instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego. 

• Analizy dokumentacji, procesów biznesowych i instrukcji. 

• Konfiguracji i utrzymania sieci LAN/WAN i Wi-Fi. 

• Usługi MS Active Directory. 

• Administracji systemów klienta. 

• Pracę w zespole doświadczonych informatyków. 

Oczekujemy  

Teoretycznej wiedzy z zakresu: 

• Budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji. 

• Systemu MS Windows. 

• Konfiguracji aplikacji MS Outlook, Skype, Lync oraz funkcji programów MS Word, MS Excel. 

• Usługi MS Active Directory. 

Ważne jest dla nas  

Aby Pani/Pan posiadała/posiadał: 

• Umiejętności interpersonalne (komunikacja, otwartość, empatia). 

• Dobrą organizację własnej pracy. 

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 

• Zaangażowanie, samodzielność, skrupulatność i rzetelność.  
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Warunki pracy 

• Umowa zlecenie. 

• Okres umowy od 1 czerwca 2021 – do 31 sierpnia (lub 30 września) 2021  

• Tygodniowy wymiar pracy 40 godzin. 

• Praca w dziale IT w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz doraźnie  

w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. 

• Wynagrodzenie w wysokości 2 800,00 netto/brutto. 

• Możliwość zawarcia po okresie stażu umowy o pracę. 

 

Aplikacja 
 

Kandydatów prosimy o złożenie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy kontakt@saila.pl 

do dnia 25 maja 2021 r. 

Na każdą aplikację odpowiadamy. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”  

 
Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE. 
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Saila spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
z siedzibą w Gdańsku (80-299), ul.Seleny 10.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.  

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest kadra zarządzająca Spółki.  
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 2 miesięcy od momentu ich otrzymania.  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie  
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 
elektronicznej na adres mailowy kontakt@saila.pl .  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.  
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