Tehnician IT software/hardware remote si onsite - Junior

Department: Helpdesk
Job level: junior (tehnic basic)

Echipa Acrom se măreşte !
Sunt disponibile doua posturi in echipa de suport IT nivel junior – software/hardware remote si onsite.

Job level: Middle/Senior

Candidatul ideal
Persoana ce va face parte din echipa noastră de IT este esenţial sa aibă:
•

atenţie la detalii, rigurozitate, organizare, corectitudine, responsabilitate

•

capacitate de sinteza, adaptabilitate, spirit de echipa, rezistenta la stres, gestionarea optima a timpului,

•

capacitate si dorinta de dezvoltare, implicare

•

studii medii

Responsabilităţi:
• Preluarea sesizărilor si oferirea de asistenta tehnica pentru clienţii Companiei (email, telefon, înregistrare
si monitorizare tichete), atat de la birou cat si la locatiile clientilor (zona Bucuresti si tara)
•

Service echipamente IT

•

Menţinerea calităţii serviciilor in termenii agreaţi cu clientul (SLAs)

Beneficii:
• Posibilităţi reale de avansare in cadrul companiei
• Bonus anual de performanta
• Pachet de servicii medicale suportate de angajator
• Transport de la birou la metrou Pipera sau Aurel Vlaicu, asigurat de companie
• Creştere salariala anuala
• Abonament sala de fitness
• Camera de relaxare
Descrierea companiei
ACROM este o companie romaneasca specializata in furnizarea de solutii si servicii IT profesionale catre mediul
de business local si international. Fondata in anul 2004, compania detine experienta solida in gestionarea
intregului proces de derulare a proiectelor IT, de la concept, faza de proiectare, dezvoltare, implementare,
integrare si confgurare, la punere in functiune, administrare si asistenta tehnica. Obiectivul companiei este acela
de a livra clientilor sai rezultate tangibile, la cel mai inalt nivel de calitate.
Inovatie, munca de echipa, atitudine pozitiva, orientarea spre client si profesionalism sunt valore pe care noi le
cautam in fecare membru al ACROM. Daca te regasesti in in descrierea facuta, te invit sa ni te alaturi!
Inainte de a aplica pentru acest post, te rugam sa consulti Politica de con_dentialitate - Termeni si
conditii accesand http://www.acrom.ro/politica-de-con_dentialitate/. Aplicand pentru acest post iti dai
consimtamantul / accepti Politica de con_dentialitate - Termeni si conditii. In cazul in care doresti sa iti
retragi consimtamantul, te rugam sa transmiti o solicitare in acest sens la adresa office@acrom.ro.

Cautăm mereu noi membri care doresc să se dezvolte intr-o companie ghidată de inovatie, initiativa, calitate şi
profesionalism.
ACROM® este marca inregitrata a Antech Consulting SRL.

