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 Ontrack działa również, największe poza Stanami Zjednoczonymi, centrum rozwoju oprogramowania
Ontrack. W chwili obecnej, w związku z dynamicznym rozwojem, do naszego biura w Katowicach poszukujemy osoby
na stanowisko:

Specjalista ds. Odzyskiwania Danych
Miejsce pracy: Katowice

Wyobraź sobie, że…
Pracujesz w międzynarodowym zespole * Twoje zadania polegają na odzyskiwaniu danych klienta z logicznie
uszkodzonych nośników przy użyciu wewnętrznych narzędzi * Diagnozujesz błędy * Odpowiadasz za migrację i
konwersję danych celem tworzenia kopii zapasowych * Tworzysz oraz dbasz o odpowiedni standard dokumentacji
technicznej * Używasz j. angielskiego w codziennej komunikacji z kolegami z Europy oraz USA * Pracujesz z Twoim
menadżerem, nie dla niego…
Jeżeli:
• Posiadasz doświadczenie związane z odzyskiwaniem danych,
• Możesz pochwalić się wiedzą związaną z serwerami i systemami pamięci masowej (RAID, NAS, SAN, etc.);
• Masz doświadczenie w tworzeniu kopii zapasowych;
• Ukończyłeś/łaś szkołę techniczną,
• Cechuje Cię umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów,
• Znasz systemy operacyjne, w szczególności: Microsoft Windows, Linux i Macintosh,
• Władasz językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (min. B1-B2),
• Chcesz zdobywać nową wiedzę i poszerzać swoje umiejętności,
• Lubisz samodzielnie poszukiwać rozwiązań, cechuje Cię entuzjazm i zaangażowanie oraz wysoka kultura
osobista i umiejętności komunikacyjne
Prześlij nam swoje CV w języku angielskim, opatrzone klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na
adres: praca@krollontrack.pl
Oferujemy:
•
•
•
•
•

Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia,
Pracę w młodym zespole firmy będącej światowym liderem w swojej branży,
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku, możliwość nauki od najlepszych
specjalistów w dziedzinie odzyskiwania danych,
Atrakcyjny pakiet benefitów – min. prywatna opieka medyczna (Medicover) i Multisport,
Komfortowe warunki pracy-dobra kawa, słodkie poniedziałki i firmowe lunche co tydzień.
Więcej informacje o naszej firmie znajdziesz na: www.krollontrack.pl

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.

