Inżynier wsparcia sprzedaży- Data Center
Dimension Data, to firma dająca ogromne możliwości! Założona w 1983 roku, jest globalnym
dostawcą rozwiązań i usług ICT z przychodami na poziomie 7,5 mld USD. W ykorzystujemy
naszą wiedzę w zakresie technologii oraz zdolność świadczenia usług na poziomie
globalnym w celu wspierania realizacji ambicji biznesowych naszych klientów. Jesteśmy
obecni w 58 krajach na 5 kontynentach.
W Europie, prowadzimy działalność poprzez 83 biura zlokalizowane w 16 krajach,
zatrudniające ponad 4 950 pracowników. Dołącz do grupy osób pełnych pasji i
zaangażowania!
Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:
•
•
•
•

projektowanie rozwiązań z obszaru Data Centre,
przygotowanie projektów do realizacji,
prowadzenie prezentacji technicznych/handlowych ,
przygotowanie ofert handlowych.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenia wyższego technicznego ( kierunek informatyka, telekomunikacja),
3+ lat doświadczenia w pracy po stronie producenta, integratora lub operatora
rozwiązań ICT,
doświadczenia w przygotowywaniu projektów budowy rozwiązań typu Data Center –
serwery, macierze i warstwa aplikacyjna,
bardzo dobrej znajomości rozwiązań VMware (vSphere, vCenter, vSAN, SRM,
vRealize, Horizon),
bardzo dobrej znajomości rozwiązań Dell Technologies ( storage, backup, compute,
HCI),
dobrej znajomości rozwiązań Data Center firmy Cisco (Nexus, UCS),
znajomości rozwiązań SAN Brocade,
certyfikatów producenckich na poziomie Professional VMware VCP lub Cisco CCNP
Data Center lub inne na poziomie Professional,
komunikatywności w relacjach z klientami i zespołem,
doświadczenia w prowadzeniu prezentacji oraz tworzeniu ofert handlowych,
dobrej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie:
•
•
•
•

doświadczenia we wdrażaniu/utrzymaniu: systemów backupu/archiwizacji, sieci SAN
oraz macierzy dyskowych,
znajomości systemów operacyjnych Microsoft / RedHat / Linux,
znajomości aspektów prawa zamówień publicznych,
certyfikatów z dopuszczeniem do informacji niejawnej .

Z naszej stronie oferujemy pracę w profesjonalnym i dynamicznym zespole, możliwość
rozwoju zawodowego, profesjonalne szkolenia, atrakcyjny system wynagrodzenia, telefon
komórkowy oraz mobilny internet.
Czekamy na Twoją aplikację!
Wszystkich zainteresowanych, prosimy o przesłanie CV na adres:
dominik.borkowski@dimensiondata.com. W temacie maila wpiszcie ‘inżynier wsparcia
sprzedaży Data Centre”.
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Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "W yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesji rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1977 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz 926 ze zm.)."
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
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