JobRouter® jest wiodącym na świecie dostawcą platformy do cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. Nasz
produkt wspiera firmy w optymalizacji przepływu pracy, danych oraz zarządzaniu i archiwizacji dokumentów.
JobRouter® razem ze 160 partnerami oraz oddziałami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Maroku, Turcji i Polsce tworzy
międzynarodową sieć dostarczającą nasze rozwiązanie ponad 1000 klientom i 1,2 mln użytkowników na całym świecie, w tym wiodące
firmy, takie jak HARIBO, Ernst & Young, Lufthansa, Thomas Cook czy LVMH, a na rynku polskim przykładowo Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Bridgestone, Wrigley, BMW, VOLVO, BKF Myjnie, Rentis, Spółdzielcza Grupa Bankowa lub Uniwersytet Adama Mickiewicza.

Wykorzystaj swoją szansę i zostań częścią historii sukcesu JobRouter®.
Cyfrowa rewolucja zaczyna się już dziś!

Technical Support /
Product Support Engineer with German
Twoje zadania w zespole JobRouter®:
•
•
•
•

Wsparcie pierwszego i drugiego poziomu,
Opracowywanie dokumentów technicznych
Analiza oraz rozwiązywanie zgłoszeń dotyczące naszych produktów w języku niemieckim i angielskim, za
pośrednictwem telefonu i portalu suportowego
Znajomość języka Java lub C, mile widziane znajomości PHP, SQL lub JavaScript.

Twój profil:
•
•
•
•

Znajomość technologii internetowej Microsoft (Windows Server, IIS, MSSQL) oraz doświadczenie w
MySQL, Oracle i Linux mile widziane,
Przyjazne umiejętności komunikacyjne,
Bardzo dobra organizacja pracy własnej, poczucie odpowiedzialności i niezawodny sposób pracy
Bardzo dobra znajomość języków: niemiecki, angielski

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Pracę w młodym zespole w sercu Warszawy
Świetne warunki pracy - nowoczesne biuro, dobrze zaopatrzona kuchnia, chillout room, najlepsze
narzędzia komercyjne, elastyczne godziny pracy, możliwa okazjonalna praca zdalna
Duże możliwości rozwoju zawodowego - praca z najnowszymi technologiami, międzynarodowe szkolenia
wewnętrzne i zewnętrzne, udział w projektach
Pełną autonomię - samoorganizujące się zespoły, swoboda kształtowania metodyki pracy i wyboru
technologii
Bilety na różne wydarzenia sportowe i kulturalne

My dajemy Ci możliwości rozwoju zawodowego, ale to Ty decydujesz w którym kierunku będzie podążała
Twoja kariera. Wyślij CV na adres office@jobrouter.pl i poznaj szczegóły!

Chcemy dobrze opiekować się Twoimi danymi osobowymi, dlatego decydując się na udział w procesie rekrutacji sprawdź naszą RODO-odporną notę prawną oraz pamiętaj o dołączeniu odpowiedniej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez JobRouter AG S.A. Oddział w Polsce z siedzibą
w Warszawie zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

