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Microsoft Certified Solutions Szakember
(MCSE)
A Printer-fair-ről:
A Printer-fair Kft. 1990-es alapítása óta a technikai és a technológiai átalakulásnak
megfelelő komplexitás megvalósítására törekszik a versenyszférában és a közszférában
egyaránt. Miben rejlik a Printer-fair sikere? A cég nem csupán eszközöket kínál, hanem
üzletágai egymást támogatva, képesek megfelelni minden, a kor és a felhasználók által
támasztott elvárásnak. A vállalat egyedi konstrukciók kialakítását, az ügyfél igényeihez való
rugalmas alkalmazkodást tartja szem előtt.

A munkára vonatkozó célkitűzések:
Kit keresünk:
A megfelelő jelöltnek nagy tapasztalata van Microsoftos technológiákban, az Office 365,
Azure szolgáltatásokban és Microsoft on-premise szoftverekben jártas. Képes gyorsan
integrálódni a cég szervizes szakemberei közé esztergomi telephelyű vállalatunknál.
Tapasztalt szakemberek és kezdők jelentkezését is szívesen fogadjuk, akik elszántak és
képesek gyorsan tanulni.
Főbb feladatok, munkák:


Menedzselt szolgáltatások nyújtása



Tanácsadói munka



Éles és kritikus rendszerek menedzselése



Ügyfélkezelés és ügyfelekkel való kapcsolattartás



Dokumentáció készítése

Az álláshoz tartozó elvárások:


Minimum 2 év Windows szerver környezetben szerzett tapasztalat projekteken és/vagy
üzemeltetési területen és/vagy menedzselt szolgáltatások területén



Fő hálózati fogalmak alapvető ismerete, erős problémamegoldó képesség



Elkötelezettség és felelősségteljes gyors válaszadás az ügyfél elégedettség
megőrzésére



Virtualizációban való jártasság



Dokumentációs tudás és tapasztalat



Szakmai igényesség, elszántság a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére



Motiváltság új technológiák megismerésére
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Kiváló kommunikációs képesség



Erős csapatszellem



Megoldás orientált gondolkodásmód



Rugalmas, pozitív, energikus



Igazolható angol nyelvtudás (mind írásban, mind szóban)



„B” kategóriás jogosítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelentő technikai és professzionális tudás:


Rendszer architektúra tervezésben való tapasztalat, részvétel



Office 365, Sharepoint, Sharepoint Online üzemeltetésben szerzett tapasztalat



Microsoft minősítések



Hálózattal kapcsolatos vizsgák



Egyetemi, főiskolai végzettség

Amit kínálunk:


Teljesítménnyel arányos vonzó juttatási csomag



Kiváló tréningeken való részvétel és lehetőség szakmai vizsgák megszerzésére



Hosszú távú karrier lehetőségek egy fiatal, dinamikusan fejlődő csapat tagjaként



Kellemes munkakörnyezet Esztergomban

Ország
Magyarország

Régió
Komárom-Esztergom megye
Város
ESZTERGOM

Foglalkoztatás jellege
Teljes munkaidő
Jelentkezés menete:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, fényképes szakmai önéletrajzát,
motivációs levelét (magyar és angol nyelven is) küldje el a sales@printerfairkft.hu e-mail
címre! Kérjük, a levél tárgyába írja be a pozíció nevét, „Microsoft szakember”!

