
[ Administrator systemu IT ]

[ advancing e-mobility ]

• Wsparcie pierwszego i drugiego poziomu w zakresie 
sprzętu i oprogramowania

• Administracja, konserwacja, instalacja i wsparcie 
sprzętu i oprogramowania (klienci, LAN, WLAN itp.)

• Monitorowanie infrastruktury informatycznej
• Wsparcie i przygotowanie techniczne do stosowania 

sprzętu medialnego
• Uczestnictwo w projektach informatycznych we 

wszystkich lokalizacjach Grupy Franz Morat

Twoje zadania: 

• Wykształcenie informatyczne (zakres integracji syste-
mów – mile widziany)

• Zaawansowana wiedza z zakresu Windows Client /  
Server Windows i sieci

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
• Znajomość programu Microsoft Endpoint Configuration 

Manager (MECM, dawniej SCCM) (mile widziane)
• Dobra znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego
• Samodzielności w działaniu, dokładności, rzetelności 

oraz odpowiedzialności za wykonane zadania
• Rozwinięta umiejętność komunikacji

Twój profil:

Oferujemy:

Morat Swoboda Motion Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 32 . 57-402 Nowa Ruda
NIP: 899-284-04-33 https://pl.morat-swoboda.com

Morat Swoboda Motion (MSM) jest młodą, dynamiczną firmą, która promuje elektromobilność poprzez innowacyjne 
rozwiązania napędowe. Głównym obszarem działalności MSM, spółki joint venture pomiędzy działającymi na całym świecie 
firmami Franz Morat Group i Swoboda, jest rozwój i produkcja komponentów i systemów napędowych dla wszystkich 
zastosowań mobilnych silników elektrycznych. Firma powstała w 2018 roku i już generuje roczne przychody ze sprzedaży w 
dwucyfrowym przedziale milionowym, zatrudniając ponad 50 pracowników. Obok istniejących lokalizacji w Niemczech i w 
Polsce przygotowujemy się obecnie do uruchomienia zakładu w Chinach, który będzie realizował nowe zlecenia. Bardzo dobra 
sytuacja w zakresie zamówień na ważnych rynkach przyszłości potwierdza naszą strategię i ambitne cele rozwojowe. Do 
realizacji tych celów poszukujemy

Stań się częścią historii sukcesu Morat Swoboda

Czy wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Czekamy na Twoje dokumenty aplikacyjne, w tym 
oczekiwania płacowe i dyspozycyjność, pod adresem 
a.osicka@morat-swoboda.com.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią  
Agatą Osicką-Bochan pod telefonu + 48 731 616 333.

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się 

firmie
• Bardzo dobre warunki BHP
• Fundusz Socjalny
• Zdobycie nowych uprawnień
• Możliwość rozwoju zawodowego

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o umieszczeniu poniższej klauzuli na dokumentach aplikacyjnych:  
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Morat Swoboda Motion Sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Rudzie danych osobowych 
wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu również przyszłych procesów rekrutacyjnych 
prowadzonych w okresie 6 miesięcy od dnia przekazania danych Administratorowi.” 


