ITIL Approved Trainer

Miejsce pracy:
Cała Polska (głównie Warszawa, Kraków, Trójmiasto)
Co oferujemy?
• pracę w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z branży szkoleniowej (firma
sklasyfikowana w czołówce największych firm szkoleniowych w Polsce w rankingu Computerworld
TOP200 za rok 2017),
• naszym trenerom oferujemy 9-16 dni szkoleniowych średnio miesięcznie w skali roku,
• zapewniamy gwarancje zlecanych usług szkoleniowych w skali roku oraz pełną opiekę organizacyjną
podczas realizowanych szkoleń,
• z naszymi trenerami ustalamy indywidualny plan rozwoju, możliwość podnoszenia kwalifikacji
poprzez udział w szkoleniach z zakresu standardów zarządzania realizowanych przez firmę,
certyfikację, aż po zdobycie akredytacji trenerskich,
• motywujące wynagrodzenie.
Do twoich obowiązków należeć będzie:
• prowadzenie akredytowanych szkoleń ITIL, przygotowujących do certyfikacji,
• prowadzenie innych szkoleń z obszaru zarządzania usługami IT (szkolenia autorskie, warsztaty i
symulacje biznesowe, itp.),
• stały rozwój trenerski i zawodowy w innych, ustalonych obszarach szkoleniowych, m.in. DevOps, IT
Governance (COBIT 5), architektury korporacyjne (TOGAF, ArchiMate 2.0) oraz docelowo uzyskanie
odpowiednich certyfikatów oraz uprawnień trenerskich,
• wsparcie merytoryczne i marketingowe dla firmy w powyższych obszarach (udział w konferencjach
oraz projektach badawczo-rozwojowych).
Wymagania konieczne:
• chęć i umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz umiejętność wystąpień publicznych i
prowadzenia prezentacji,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie szkoleń w tym języku,
• optymizm i pozytywne nastawienie oraz umiejętność słuchania i wyciągania wniosków,
• wysoka kultura osobista oraz bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
• umiejętność planowania i organizowania własnej pracy oraz samodzielność w działaniu,
• zorientowanie na efekty swojej pracy,
• doświadczenie w zarządzaniu usługami IT,
• wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL Expert, lub gotowość do jego uzyskania w krótkim czasie,
• dyspozycyjność ( współpraca wyłącznie z naszą firmą),
• gotowość do wyjazdów ( szkolenia na terenie całej Polski),
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowymi atutami będą:
• doświadczenie oraz wiedza z zakresu zarządzania projektami
• doświadczenie trenerskie/szkoleniowe (certyfikat akredytowanego trenera lub ukończony
kurs trenerski),
• język niemiecki na poziomie umożliwiającym prowadzenie szkoleń w języku niemieckim.

Prosimy o przesłanie informacji o zainteresowaniu współpracą oraz CV klikając w przycisk aplikowania.

Wyślij CV na adres:
rekrutacja@inprogress.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Daj nam znać, że możemy wykorzystać Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji. Wybierz i umieść wybraną klauzulę zgody na swoim CV – bez
tego nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą. (Dbanie o dane osobowe jest też w Twoim interesie):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez INPROGRESS Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Balickiej 95, 30-149 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod
nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610 zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych opisanymi w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez INPROGRESS Sp. z o.o. dodaj do CV także
poniższą zgodę:
Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych
przez INPROGRESS Sp. z o.o.. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

