
 

 

 
CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS* jest światowym liderem kompleksowych rozwiązań 
optycznych dla przemysłu telekomunikacyjnego. COC jest częścią Corning Incorporated, 
które istnieje od 1851 roku, z siedzibą główną w mieście Corning, New York. Corning 
Incorporated zatrudnia blisko 30.000 pracowników, posiada ponad 100 fabryk i biur  
na całym świecie. 

 

Lokalizacja: Stryków, 30 minut z centrum Łodzi. 
Dojeżdża do nas autobus miejski linii 60 

 

Obecnie do naszego zakładu poszukujemy osób na: 

 

STAŻ W DZIALE IT 

 

WYMAGANIA: 

 Absolwent lub student ostatnich lat kierunków informatycznych  

 Szeroka wiedza z zakresu sprzętu komputerowego klasy PC oraz środowiska MS Windows 

 Znajomość zagadnień w zakresie sieci LAN, WAN oraz umiejętność programowania 
będzie dodatkowym atutem 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

 Umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów 

 Zdolność analitycznego myślenia 

 Komunikatywność 

 Umiejętność pracy w zespole 
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 Rozwiązywanie i monitorowanie zgłoszeń dotyczących oprogramowania IMS 

 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu komputerowego (jak 
drukarki termotransferowe i laserowe, serwery druku, komputery PC, terminale WYSE, 
skanery, skanery bezprzewodowe itp.)  

 Zbieranie informacji o problemach od użytkowników systemów informatycznych 

 Praca z aplikacją typu HelpDesk  

 Wsparcie zespołu IT przy inwentaryzacji sprzętu 
 
OFERUJEMY: 

 Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat na okres 12 miesięcy 

 Atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do karty MultiSport oraz do posiłków 

 Bardzo dobrą atmosferę w pracy 

 Możliwości osobistego rozwoju 
 

 
 



 

Prosimy o aplikowanie  
przez stronę internetową www.corning.com/careers (nr 177326) 

lub mailem na adres: rekrutacja@corning.com  
(w tytule maila: STAŻ W DZIALE IT), 

w terminie do 23.03.2015r. 
 

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. 

 

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

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  

z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 833)" 

 

* Firma Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. otrzymała Znak 

Jakości dla programu stażowego Possibilities become real, nadawany przez 

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.  
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