Kroll Ontrack jest światowym liderem w dziedzinie odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej
(ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym
technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych oraz
dostarczania elektronicznych środków dowodowych.
W związku z intensywnym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. Odzyskiwania Danych
Miejsce pracy: Katowice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za odzyskiwanie danych z
logicznie uszkodzonych nośników.
Obowiązki:






Odzyskiwanie danych przy użyciu wewnętrznych narzędzi;
Migracja I konwersacja danych w celu tworzenia kopii zapasowych;
Tworzenie dokumentacji technicznej;
Techniczne wsparcie klientów;
Dyżury;

Wymagania:










Minimum 2 lata doświadczenia związanego z odzyskiwaniem danych;
Wykształcenie techniczne lub specjalistyczne kursy;
Doświadczenie związane z serwerami i systemami pamięci masowej (RAID, NAS, SAN, etc.);
Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych, w szczególności: Microsoft Windows,
Linux i Macintosh;
Doświadczenie w tworzeniu kopii zapasowych;
Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (min. B2);
Wysoka zdolność analitycznego myślenia I rozwiązywania problemów;
Wysoka motywacja w zdobywaniu celów;
Wysoka kultura osobista, entuzjazm, umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:






Przyjazną atmosferę;
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku;
Komfortowe warunki pracy;
Atrakcyjny pakiet benefitów(Opieka Medyczna, Multisport, Parking, lekcje języka
angielskiego z native speaker’ami i wiele innych);
Pyszną kawę i „Sweet Monday” co tydzień;

Jeżeli to praca dla Ciebie, prześlij nam swoje dokumenty w postaci CV i listu motywacyjnego w
języku angielskim, opatrzone klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
praca@krollontrack.pl
Więcej informacji na: www.krollontrack.pl
Please include the following statement in your application: I hereby authorize you to process my personal data included in my job
application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personal Data Protection Act 29.08.1997 Dz.Ust. nr 133 poz.
833).
Prosimy o dopisanie w aplikacji 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. 883.

