TEKNİK DESTEK UZMANI
Genel Nitelikler
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Linux veya Windows sunucu yönetimi konusunda deneyimli,
Akıcı, düzgün diksiyona ve analitik düşünme becerilerine sahip,
Apache, Nginx, Mysql, Postgresql gibi servislerde deneyimi olan
İnsan ilişkilerinde başarılı, sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli,
Yoğun kurum içi eğitim sistemine ayak uydurabilecek, öğrendiklerini uygulayabilecek,
Okuma/yazma düzeyinde İngilizceye sahip ve sektör literatürüne hakim,
7 gün 24 saat hizmet veren veri merkezinde vardiya düzenine göre çalışmaya uygun,
Askerlik ile ilgili hiçbir problemi bulunmayan, sigara kullanmayan adaylar.

Tercih Sebebi Özellikler
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Üniversitelerin, Mühendislik (Tercihen, bilgisayar, yazılım, matematik, elektronik)
bölümlerinden mezun,
Kişisel bilgisayarında linux desktop dağıtımlarını kullanmış veya kullanan,
Kişisel yada özel bir internet sitesi kurmuş, yayımlamış yada yapımında görev almış,
Ağ teknoloji konusunda teorik bilgiye sahip, tercihen bu alanda tecrübeli.
Aktif Google kullanabilen, sorun çözme kabiliyetine sahip,
En az bir scripting diline hakim yada programlama konusunda teorik bilgilere sahip,
Kendini geliştirmeyi seven, buna vakit ayıran, kolay öğrenen,
Takım çalışmasına yatkın ve kişiler arası iletişimi güçlü

İşin Tanımı
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Birinci seviye teknik destek personeli olarak teknik destek sunmak,
Bu kapsamda yazılı ve telefon aracılığı ile teknik destek hizmeti sağlamak,
Haftalık değişen gündüz, akşam ve geceden oluşan üç farklı vardiyada çalışabilmek,
Araştırma yapmak, bilgi toplamak, proje ve görev takibi yapmak,
7 gün 24 saat devam eden operasyonumuzda takım çalışmasına uyum sağlamak,
Ürün geliştirme ve iş geliştirme ekibine iş ile ilgili geri bildirimlerde bulunmak,
Şirketimizde iş hayatı boyunca sürekli eğitime tabi tutulacağının farkında olmak.

NOT:
Resimsiz CV’ler ve hiç iş tecrübesi olmayan adaylar dikkate alınmayacaktır, ingilizce
yazma ve okuma konusunda probleminiz var ise lütfen başvuruda bulunmayınız.

Netinternet; yaratıcı, yeniliklere açık, sürekli gelişme ve verimliliğe odaklanan, rekabetçi, ekip
çalışmasının değerine inanan, problemlere akıl dolu çözümler getirebilen, disiplinli adaylar ile
çalışır.

NETİNTERNET’TE ÇALIŞMA
Netinternet, ekip ruhunu destekleyen, kişisel gelişime olanak sağlayan, özgürce
düşüncelerinizi paylaşabildiğiniz, kurum içi eğitime önem veren, kendinizi geliştirebileceğiniz,
bir çalışa ortamı sunmayı hedefler.
Netinternet, Türkiye veri merkezi sektörünün en önemli oyuncularındandır. Ağırlıklı olarak
sektörün ihtiyaçlarına çözüm sunmak üzere ARGE faaliyetlerinde bulunan şirketimiz, yarının
teknolojilerini bugünden üretmenize olanak sağlar. Pamukkale Üniversitesi Kınılık
kampüsünde bulunan merkezimiz, Üniversitenin getirdiği bir çok sosyal imkandan
faydalanmanıza olanak sağlar.

