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Spółka Emapa – rynkowy lider w dostarczaniu najwyższej jakości informatycznych 
rozwiązań mapowych dla wymagających klientów biznesowych poszukuje 
kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

 
Szkoleniowiec MapInfo Pro 

(praca okresowa, wg zapotrzebowania na szkolenia) 
 

Miejsce szkoleń: Warszawa/praca zdalna 
 
 
Do zadań osób pracujących na stanowisku należeć będzie prowadzenie szkoleń z podstawowej oraz 
zaawansowanej obsługi programu klasy GIS do zarządzania danymi przestrzennymi. 
 
Wymagania: 
 

• minimum średnie wykształcenie, 

• biegła znajomość obsługi programu MapInfo Pro (wersje: 32-bit oraz 64-bit), 

• biegła sprawność obsługi komputera i znajomość zagadnień informatycznych, 

• umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy, 

• komputer ze stabilnym dostępem do Internetu i mikrofonem, 

• dyspozycyjność w ustalone wcześniej dni w trybie 8h/dzień lub 14h/2 dni 
 
Mile widziane będą: 
 

• prawo jazdy kategorii B, 

• podstawowa znajomość języka angielskiego, 

• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grup 1-4 osobowych.  
 
  
Firma oferuje: 
 

• atrakcyjne wynagrodzenie, którego wysokość zależy od długości, zakresu szkolenia oraz wielkości 
grupy, 

• sympatyczne środowisko pracy, 

• możliwość pracy zdalnej, 

• atrakcyjne i wygodnie miejsce przeprowadzania szkoleń: wieżowiec Lumen, Warszawa ul. Złota 59 
 
 
Firma Emapa jest oficjalnym dystrybutorem programu MapInfo Pro na rynek polski. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie swojego CV na adres: praca@emapa.pl 
 
W przesyłanych do nas dokumentach zawierających dane osobowe prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Zapoznałam/zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez 
Emapa S.A.” 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji pracowników będzie  Emapa S.A. z 
siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59.  Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją procesu 
rekrutacji i po jego zakończeniu zostaną usunięte. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści tych 
danych oraz ich poprawiania, zmiany i uzupełniania, a także usunięcia wysyłając stosowną informację na adres 
prywatnosc@emapa.pl. 
 


