Technik / Specjalista/ka ds. naprawy urządzeo mobilnych
(Smartphone and Tablet Repair Technician)
Miejsce pracy: Katowice

Kim jesteśmy?
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
strukturach Kroll Ontrack działa również, największe poza Stanami Zjednoczonymi, centrum rozwoju
oprogramowania Ontrack.

Jak będzie wyglądała Twoja praca?
Wyobraź sobie, że…
Pracujesz w międzynarodowym zespole* Twoje zadania polegają na naprawie telefonów, tabletów w celu odzyskania
danych klienta* Odpowiadasz za zdiagnozowanie błędów * Organizujesz zamówienia niezbędnych części
umożliwiających skuteczną naprawę * Używasz j. angielskiego w codziennej komunikacji z pracownikami KO na całym
świecie* Pracujesz z Twoim menadżerem, nie dla niego…

Czego oczekujemy:











Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
Preferowane wykształcenie: technik elektronik
Umiejętnośd lutowania
Dobra znajomośd języka angielskiego (B2)
Doświadczenie w pracy z Smartphone
Bardzo dobra znajomośd telefonów Apple, Samsung i Huawei
Umiejętnośd zarówno pracy w zespole jak i indywidulanie
Chęd uczenia się i dalszego rozwoju
Dokładnośd, skrupulatnośd oraz nastawienie na jakośd
Umiejętnośd priorytetyzowania i organizacji pracy

Mile widziana:






Znajomośd systemów operacyjnych (iOS, Android)
Umiejętność konfiguracji urządzeń

Wiedza z zakresu tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji
Szkolenia/certyfikaty:
ACMT - Apple
- COMPTIA Mobility+
- GMOB – GIAC
- SEC575 – GIAC
- SEC571 – SANS
- VCA-WM - VMWARE

Co oferujemy:






Praca w młodym zespole firmy będącej światowym liderem w swojej branży,
Możliwośd rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku,
Komfortowe warunki pracy;
Atrakcyjny pakiet benefitów;
Szkolenia.

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.

