OVH jest dostawcą rozwiązań chmurowych o wysokiej dostępności. Założona w 1999 we
Francji, przez polską rodzinę Klaba, grupa OVH zarządza centrami danych w 21 lokalizacjach
na 4 kontynentach. Firma rozwija globalnie własną sieć światłowodową oraz zarządza
zintegrowanymi usługami hostingowymi.
OVH dostarcza innowacyjne rozwiązania technologiczne dla ponad miliona klientów na całym
świecie, działając w oparciu o własną infrastrukturę, działy R&D oraz oferując całodobowe
wsparcie techniczne. Sukces OVH jest związany z unikalnym modelem biznesowym, opartym
na innowacji i pełnej kontroli nad usługami - od produkcji serwerów, poprzez wsparcie
użytkowników, aż do utrzymywania własnych infrastruktur. Obecnie firma zatrudnia ponad
1600 pracowników na całym świecie. W związku z rozwojem naszego Data Center
zlokalizowanego w Ożarowie Mazowieckim, prowadzimy rekrutację na stanowisko:
Technik IT Data Center
Interesujesz się IT i szukasz pracy, która pomoże Ci rozwijać pasję? Chcesz dołączyć do
zgranego zespołu specjalistów? Szukasz stabilnego zatrudnienia w firmie, która posiada sieć
serwerowni na całym świecie? Chcesz mieć na co dzień możliwość używania języka
angielskiego w pracy? Interesuje Cię kontakt w najnowszymi technologiami? Nasza oferta
jest dla Ciebie!
Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki
Opis stanowiska:
Jako Technik IT dołączysz do zespołu specjalistów naszej serwerowni. Twoje zadania będą
polegać na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania sprzętu, instalowaniu nowej
infrastruktury, zapewnianiu ciągłości działania Data Center.
Zakres zadań:
•
•
•

Instalacja nowego sprzętu, obsługa i wykonywanie napraw sprzętu zainstalowanego
(np. serwerów, urządzeń sieciowych, okablowania),
Monitorowanie i obsługa infrastruktury wspomagającej (np. systemów chłodzenia),
Monitorowanie infrastruktury IT, diagnozowanie problemów, raportowanie i obsługa
incydentów

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Znajomość urządzeń IT i ich budowy (np. komputera PC, serwera),
Znajomość popularnych systemów operacyjnych (Windows, Linux),
Podstawowa znajomość technologii sieciowych (m.in. typy urządzeń, rodzaje
okablowania, topologie sieci),
Chęć zdobycia szerokiego doświadczenia w pracy z najbardziej zaawansowanymi,
innowacyjnymi rozwiązaniami Data Center,
Opanowanie, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
Komunikatywna znajomość języka angielskiego (min. B1),
Mile widziani absolwenci szukający rozwoju w IT,
Gotowość do pracy zmianowej w trybie 24/7.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej, prestiżowej firmie informatycznej,
Kontakt z najnowocześniejszymi, unikalnymi rozwiązaniami w zakresie DC,
Pakiet benefitów,
Szkolenia wprowadzające,
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego „od zera” w perspektywicznej
branży,
Możliwości rozwoju.
Aplikuj: http://ovh.to/NeEHgy

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).”
Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim.
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

