
 
 

GLK Multimedia Sp. z o. o – właściciel marki WeLearning i portalu welearning.pl –Tworzymy wyjątkowe 
rozwiązania e-learningowe, portale, systemy, aplikacje i wideo dla największych firm w Polsce. Lubimy być 
kreatywni, rozwijać się i tworzyć, więc jeśli chcesz być częścią naszego zespołu to zapraszamy. Zajmujemy czołowe 
miejsce na rynku dlatego możemy realizować projekty stanowiące realne wyzwania, ciekawe jak i zapewniające 
rozwój. Nasz zespół to ponad 30 osób, który na co dzień stanowi zgraną drużynę i chętnie pomaga każdemu 
nowemu członkowi zespołu.  
 
 

Specjalista ds. Wsparcia Technicznego 
 
Jaki będzie zakres Twoich obowiązków?  

 Obsługa Klientów w ramach pierwszej linii wsparcia technicznego. 
 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników portali i platform e-

learningowych. 
 Obsługa zgłoszeń telefonicznych i mailowych. 
 Wsparcie w zakresie administracji utrzymywanych systemów e-learningowych. Zakładanie kursów, 

import użytkowników, generowanie raportów i certyfikatów. 
 Współpraca z zespołem projektowym przy konfiguracji platform e-learningowych. 
 Pomoc w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań. 
 Tworzenie i utrzymanie instrukcji obsługi dla Klientów i użytkowników. 
 Współpraca z zespołem programistów oraz biznesem. 

 
Dodatkowo będziesz brać aktywny udział w realizowanych projektach tworzenia i wdrażania nowych portali 
czy platform e-learningowych. W naszym zespole znajdziesz możliwości zdobycia wiedzy i doświadczenia 
w interesujących Cię obszarach IT. 

 
Jakich cech i umiejętności poszukujemy? 

 Umiejętności interpersonalne (komunikacja, otwartość, empatia). 
 Dokładność i skrupulatność. 
 Analityczne i kreatywne podejście do rozwiązywanych problemów. 
 Umiejętności dydaktyczne w zakresie wsparcia klienta i użytkownika końcowego. 
 Swoboda w obsłudze MS Office, w szczególności Excel i Word.  

 
Dodatkowym atutem będzie: 

 Doświadczenie w administracji platformą e-learningową (Moodle). 
 Samodzielność i proaktywne podejście do rozwiazywania złożonych problemów. 
 Komunikatywność i wysoki poziom kultury osobistej. 
 Poczucie humoru  
 Apetyt na kawę. 

 

Zapewniamy:  

• Stabilną, ciekawą pracę w młodym i kreatywnym zespole w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B. 
• Niezbędne narzędzia do pracy, szkolenie stanowiskowe i wsparcie zespołu. 



 
 

• Bonusy, benefity, adekwatne wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenia oraz 
możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. 

• Ciekawe i wszechstronne wyzwania. 
• W gratisie świetna atmosfera. 
• Pracę dla największych firm w Polsce i na świecie. 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu oraz przesłania CV na adres: praca@welearning.pl  (w tytule: 
Specjalista ds. Wsparcia Technicznego). Poszukujemy kandydatów z Łodzi lub okolic. 

Termin zakończenia rekrutacji: 15.06.2022r.  
 

 

prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)). 

 
 
 


