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Global Steering Systems Europe Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się opolska firma z branży automotive o kapitale 
zagranicznym produkująca elementy układu kierowniczego dla takich producentów samochodów jak Fiat czy Ford. 
 

Obecnie poszukujemy praktykanta/stażystę do działu 
 

IT 
 

Wymagania: 
• zainteresowanie zagadnieniami z obszaru IT; 
• znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows i budowy komputerów i laptopów 
• umiejętność analitycznego myślenia; 
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację;  
• dokładność i bardzo dobra organizacja pracy własnej; 
• komunikatywność, terminowość; 

Zakres obowiązków:  
• pomoc w bieżących pracach działu IT (nadzór na działaniem sieci LAN, WLAN oraz serwerów; 

konfiguracja i instalowanie sprzętu; zarządzanie ochroną antywirusową; nadzór nad 
wykonywaniem kopii zapasowych) 

 
 
Oferujemy: 

 możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego; 
 otwartą i przyjazną atmosferę; 
 możliwość przejścia na praktyki płatne; 
 możliwość rozwoju w strukturach firmy; 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim na maila: 

rekrutacja@globalsteering.pl 
 

Na przesłanych dokumentach prosimy dopisać następującą klauzulę:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy - CV przez Global 
Steering Systems Europe Sp. z o.o. w celu udziału w procesie rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Global Steering Systems Europe Sp. z o.o. z siedzibą w 
Opolu, ul. Północna 18, 45-017 Opole 
2) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcie, ograniczania 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
3) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych. 
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4) dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 1 roku 
5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. 


