
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV:  
praca@bpx.pl  

bpxglobal.pl/kariera/ 
Prosimy o podanie nazwy stanowiska w tytule maila. 

  
 

Zgoda nr 1- obowiązkowa 

Udzielam dobrowolnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazanie w ofercie pracy. 

 

Zgoda nr 2- Opcjonalna, na poczet przyszłych rekrutacji 

Udzielam dobrowolnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji 

 

Informujemy: 

1.Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest BPX S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu (53-333), NIP: 

8992591361. 2.Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych, chyba 

że w ofercie pracy wskazano inaczej. 3.Realizację Państwa praw wynikających z RODO, m.in.: wgląd, poprawianie, usunięcie danych osobowych lub 

wycofania udzielonych zgód, proszę kierować na adres: PRACA@BPX.PL. 4.Okres przechowywania danych osobowych zależy od udzielonych zgód. 

5.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawa prawna: 1.RODO - Rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych. 2.Kodeks Pracy. 

 

 

JUNIOR SYSTEM ADMINISTRATOR / JUNIOR ADMIN IT 
Miejsce pracy: Wrocław 

 

Zadania:  

✓ rozwój w charakterze konsultanta SAP Basis / administratora baz danych / SAP HANA / SAPUI5 

✓ administracja lokalnymi systemami developerskimi, demonstracyjnymi i produkcyjnymi 

✓ wsparcie SAP BASIS zewnętrznych podmiotów – cykliczne kopie systemów, monitorowanie wydajności 

✓ wsparcie użytkowników w bieżących problemach IT 

✓ serwisowanie i administracja sprzętem komputerowym 

Oferujemy: 

✓ Interesującą oraz rozwijającą pracę, 

✓ Elastyczny czas pracy, 

✓ Udział w ciekawych projektach, 

✓ Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji oraz osiąganych wyników, 

✓ Pracę nad rozwiązaniami dla jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków IT, 

✓ Wszelkie niezbędne narzędzia do wykonania pracy (laptop, telefon), 

✓ Dodatkowe benefity (karta sportowa, prywatna opieka medyczna, program ubezpieczeń grupowych) 

 

Wymagania: 

✓ znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikacje oraz czytanie i tworzenie dokumentacji 

✓ znajomość serwerowych systemów Linux (Ubuntu, Suse, Centos) w stopniu podstawowym 

✓ znajomość serwerowych systemów Windows (2012, 2016) w stopniu podstawowym 

✓ znajomość desktopowych systemów Windows 10 w stopniu dobrym,  

✓ znajomość sieci komputerowych LAN w stopniu podstawowym 

✓ znajomość SQL w stopniu podstawowym 

  

Dodatkowe atuty: 

✓ znajomość baz danych Oracle, MSSQL, DB2 będzie dodatkowym atutem. 

     
Na rynku od  
2006 roku 

Ponad 50 
osobowy zespół 

Unikalna wiedza  
i umiejętności 

Międzynarodowe 
doświadczenie 

Wyróżnienie Diamentem 
Forbes 

Business Partners eXcellence jest firmą konsultingową wspierającą   

przedsiębiorstwa w doskonaleniu procesów zarządzania poprzez skuteczne  

wdrażanie rozwiązań klasy ERP oraz Business Intelligence. 

 

mailto:praca@bpx.pl
bpxglobal.pl/kariera/
mailto:PRACA@BPX.PL

