TECNIC DE FOTOCOPIADORES E IMPRESSORES
Ref.174263 - 07/08/2022 - Província Girona

Descripció de l'oferta
estem buscant UN/A TÉCNIC/A DE FOTOCOPIADORES.
Som una empresa de referencia en la venda i manteniment de fotocopiadores, impressores i Solucions i Serveis gestionats d?impressió.
Treballem amb més de 2.000 clientes en el sector públic i privat i a més promovem activament les mesures de protecció mediambiental i la igualtat
entre homes i dones. Estem ampliant el nostre equip tècnic i ¡Et convidem a formar part del nostre equip! Confidencialitat absoluta durant el procés
de selecció.

Funcions i requisits de la vacant
Funcions:
instal·lació i configuració dels equips i el programari associat, suport tècnic I resolució d'incidències.
Requerim:
Experiència demostrable; Habilitats en electromecànica.
Coneixements i experiència en sistemes operatius i eines ofimàtiques.
Coneixements de connectivitat i xarxes. Instal·lació de drivers de perifèrics en diferents sistemes.
iniciativa, creativitat, capacitat de escolta activa, treball en equip.
capacitat de treballar davant situacions que requereixen un alt nivell resolutiu.
Oferim:
Confidencialitat absoluta durant el procés de selecció
Oportunitat per treballar en una important empresa líder en el seu sector.
Jornada completa de dilluns a divendres; Formació i aprenentatge continu
Bon ambient de treball; Estabilitat Laboral

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: hivern jornada partida, estiu continua
Perspectiva de la feina:

Feina estable amb molt de futur,
formació continua.

Previsió d'incorporació:

Immediat

A convenir
Salari:
Es valoraran valors aportats.
Altres dades a destacar: Vehicle, mòbil i despeses a càrrec de l'empresa.

Idiomes
Català - C2 - Expert (Valorable)
Castellà - C2 - Expert (Valorable)
Anglès - A2 - Elemental (Valorable)

Coneixements necessaris

Impressora

Manteniment xarxes

MS office

Sistemes informàtics

Professions de la feina
Tècnic/a de Hardware
Tècnic/a de manteniment electromecànic
Tècnic/a sistemes electrònics

Experiència laboral
És valorable

Experiència en servei tècnic de equips ofimàtics o similar
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

1 any

Carnets
B
El vehicle propi es requerit

Empresa
Sector:

Informàtica / internet / nous mitjans / telecomunicacions

Descripció:

Som una empresa de referencia en la venda i manteniment de fotocopiadores, impressores i Solucions i Serveis gestionats
d?impressió.

Wifi

