Discovery Services Technician
Miejsce pracy: Katowice (22:00-6:00)
Dział E-Discovery Technical Operations pracując dla międzynarodowych klientów zajmuje się zbieraniem danych
chrakteryzujących się różnorodnością pod względem formatu, pochodzących z różnych systemów operacyjnych i
systemów poczty elektronicznej oraz przetwarzaniem ich przy użyciu własnych narzędzi w celu zredukowania ilości,
ustandaryzowania formatu i zwiększenia dostępności zgodnie z zasadami e-discovery.

Obowiązki:






Praca w międzynarodowym zespole z angielskim jako językiem komunikacji;
Replikacja danych należących do klientów do środowiska Kroll Ontrack z wykorzystaniem odpowiednich
narzędzi;
Ekstrakcja skompresowanych i zaszyfrowanych danych w formatach takich jak Ghost, Encase, Zip, TrueCrypt,
BKF;
Konwersja archiwów poczty elektronicznej typu Lotus Notes, GroupWise, MIME, Composite MIME itp. do
standardowych formatów;
Odpowiedzialność za proces przetworzenia i publikacji danych wyjściowych dostarczanych klientowi w
ustalonych ramach czasowych z zachowaniem najwyższych standardów, jakości i zasad bezpieczeństwa;

Wymagania:







Biegła znajomość oprogramowania oraz dobra znajomość systemów operacyjnych, umiejętności szybkiego
przyswajania nowych wiadomości;
Wysokie umiejętności dotyczące obsługi komputera oraz techniczne umiejętności rozwiązywania
problemów;
Umiejętności dobrego dostosowywania się do nowego otoczenia;
Umiejętności analityczne;
Wielozadaniowość, komunikatywność I dbałość o szczegóły;
Umiejętność zarządzania czasem, dobra organizacja pracy;

Oferujemy:
 Pracę w młodym zespole firmy będącej światowym liderem w swojej branży
 Możliwośd rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku
 Komfortowe warunki pracy
 Atrakcyjny pakiet benefitów
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: http://engineering.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.

