
Do zespołu INPROGRESS – lidera w branży szkoleniowej, poszukujemy trenera z pasją oraz 
umiejętnością dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu Microsoft.

Miejsce pracy: 
Cała Polska (głównie Warszawa, Kraków, Trójmiasto)

Co mamy do zaoferowania?
• 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),
• z naszymi trenerami ustalamy indywidualny plan rozwoju, udział w szkoleniach, egzaminy 
   certyfikacyjne, zdobycie nowych uprawnień trenerskich.

Do twoich obowiązków należeć będzie:
• prowadzenie autoryzowanych szkoleń Microsoft,
• przygotowanie i prowadzenie szkoleń autorskich,
• wsparcie merytoryczne i marketingowe dla firmy w obszarze Microsoft.

Wymagania:
• znajomość rynku usług IT,
• posiadanie aktualnej certyfikacji Microsoft Certified Trainer (MCT)
• posiadanie certyfikacji Microsoft dla systemów Windows Server 2012 oraz Windows Serwer 2016 
   (co najmniej MCSA, mile widziane MCSE)
• mile widziane certyfikaty z zakresu Windows 10, Exchange, PowerShell, Azure oraz Office 365
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (do wglądu wyniki np. z systemu MTM lub inne referencje 
   potwierdzające deklarowane doświadczenie)
• umiejętność współpracy z grupą oraz budowania autorytetu
• otwartość i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
• gotowość do wyjazdów służbowych (szkolimy na terenie całej Polski),
• dyspozycyjność (szkolimy zarówno w dni robocze, jak  również w weekendy),
• wykształcenie wyższe,
• prawo jazdy kat. B.

Dodatkowymi atutami będą:
• doświadczenie trenerskie/szkoleniowe (certyfikat akredytowanego trenera lub ukończony 
   kurs trenerski),
• dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie

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

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.

Dowiedz się, co dzieje się z Twoimi danymi: 

Sprawdź tutaj

Trener Microsoft

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


