My jsme cloud. Poskytujeme profesionální cloudové a IT služby a bezpečnostní řešení. Jsme nejrychleji
rostoucí technologická firma roku 2016.

Solution Architect
Místo výkonu práce: Praha

Co budete mít u nás na starosti?
Technická podpora obchodního týmu při jednáních se
zákazníky – identifikace zákaznických požadavků,
zjištění stávajícího stavu a návrh řešení s využitím
cloudových služeb
Návrh komplexních zákaznických řešení pomocí
cloudových služeb a jejich následná implementace pro
zákazníky
Příprava zákaznických technických presentací
Spolupráce na přípravě nabídek, cenových kalkulací,
technických částí produktových materiálů
Podílet se na přípravě nových služeb
Příprava technických podkladů pro realizaci cloudových
služeb definovaných v zákaznických nabídkách
Podpora zákazníka v průběhu přechodu na cloudové
služby
Monitoring trendů na trhu IT technologií
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Proč se stát součástí našeho týmu?
▪

Menší přátelský tým s podporou silné skupiny KKCG,
potažmo AUTOCONT

▪

Flexibilita – pružná pracovní doba, možnost home office po
dohodě s nadřízeným

▪

Svoboda při plnění pracovních úkolů

▪

Práce s nejmodernějšími IT technologií

▪

Možnost profesního růstu, rozvojová školení

▪

5 týdnů dovolené, 3 sickdays, stravenky, notebook a mobil
k soukromým účelům, cafeteria systém s příspěvkem
1000,-/měsíčně po zkušební době

Jaký je ideální profil nového kolegy?
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Min 3 roky praxe v ICT průmyslu v pozicích zaměřených
na znalostní podporu prodeje
Vzdělání technického směru
Schopnost strukturovaně zpracovat a formulovat
požadavky klienta a navrhnout cílovou architekturu pro
IT řešení
Všeobecná technická znalost IT služeb a jejich
vzájemných vazeb; znalost ITSM procesů
Proaktivní přístup, zodpovědnost za výsledky, nejen za
dílčí úkol
Středně pokročilá znalost anglického jazyka - odborný
písemný a ústní projev
Silná orientace na zákazníky a jejich potřeby
Profesionální vystupování, podpořené prezentačními
dovednostmi
Dobrý psaný projev

Za co získáte body navíc?
▪

Hlubší
technický
vhled
v oblasti
cloudových
a infrastrukturních technologií, virtualizačních platforem
atd.

Kontaktujte nás
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám své CV nebo odkaz na LinkedIn profil a dejte nám vědět, čím Vás nabízená
pozice oslovila a co můžete ze svých zkušeností, znalostí i dovedností nabídnout DataSpringu.
E: kariera@dataspring.cz | M: +420 778 497 649

