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.
W chwili obecnej, w związku z dynamicznym rozwojem, do naszego biura w Katowicach poszukujemy osoby na
stanowisko:

Specjalista ds. odzyskiwania danych
Miejsce pracy: Katowice
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała min. naprawa dysków (HDD i SDD), w celu
odzyskania danych z fizycznie uszkodzonych nośników, jak również dbanie o stany magazynowe i zakup niezbędnych
części. Specjalista ds. odzyskiwania danych będzie pracował blisko zarówno z zespołem lokalnym, jak i kolegami z
Niemiec, UK oraz USA.
Wymagania:












Znajomość i doświadczenie z zakresu elektroniki (mile widziane wykształcenie kierunkowe),
Umiejętność lutowania układów SMD i BGA,
Umiejętność lutowania ciepłym powietrzem,
Doświadczenie w pracy z mikroskopem,
Bardzo dobra znajomość budowy komputera PC,
Znajomość systemów Microsoft Windows,
Dobra znajomość języka angielskiego (B2),
Wysoka motywacja do osiągania założonych celów, entuzjazm i zaangażowanie,
Umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość,
Zdolności interpersonalne i komunikacyjne.

Oferujemy:







Pracę w młodym zespole firmy będącej światowym liderem w swojej branży,
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku,
Komfortowe warunki pracy-dobra kawa, słodkie poniedziałki i firmowe lunche co tydzień,
Motywacyjny system wynagrodzeń,
Atrakcyjny pakiet benefitów – min. prywatna opieka medyczna (Medicover) i Multisport.

Jeżeli to praca dla Ciebie, prześlij nam swoje dokumenty w postaci CV i listu motywacyjnego opatrzone klauzulą
zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
praca@krollontrack.pl
Więcej szczegółów o naszej firmie znajdziesz na stronie: www.krollontrack.pl
Prosimy o dopisanie w podaniu 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.

