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IT Specialist – First Level Support 

 
ИТР Сървисиз ЕООД е динамична и бързо развиваща се компания, осигуряваща услуги за бизнеса в сферата на ИКТ 

– колокация, облачни услуги, уеб дизайн, уеб хостинг, поддръжка на потребителите. Фирмата предлага голям 

спектър от услуги - изграждане и поддръжка на изчислителни центрове, комуникационни мрежи, бизнес решения 

чрез технологии на Microsoft, VMware и Unix базирани системи; VoIP системи за комуникация; разработка и 

поддръжка на уеб приложения, ИТ консултантски услуги и др. Приоритетно компанията е насочена към 

предоставяне на висококачествени комплексни услуги. 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 

 Диагностицира и отстранява възникнали проблеми и повреди на компютърната техника 

 Отговаря за управление, архивиране и поддръжка на компютърни и сървърни операционни системи и 
системно оборудване; 

 Инсталира, управлява и поддържа операционни системи, приложен софтуер, поддържа компютърни мрежи; 
 Отстраняване и анализира софтуерни проблеми, възникнали при експлоатацията на програмните продукти; 
 Комуникира с доставчици на компютри, периферни устройства и компоненти, във връзка със 

специфициране или подмяна на части и/или гаранционно обслужване. 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 Висше образование (Позицията е подходяща и за студенти 3-4 курс) 
 Добри познания в областта на операционни системи: Windows 7/8.x/10 и Windows server 

2008R2/2012/2012R2  
 Английски език на работно ниво 
 За предимство се счита опит със софтуер Microsoft Active Directory Domain Services, Exchange 2010, 

Microsoft TMG 2010 
 За предимство се счита притежаването на сертификати в областта на информационните технологии - CCNA, 

Microsoft или др. 

НАШИЯТ КЛИЕНТ ПРЕДЛАГА: 

 Адекватно трудово възнаграждение. 

 Интересна работа в динамична и развиваща се организация. 
 Възможност за обучения и дългосрочна професионална реализация. 
 Работно време 9:00 – 18:00ч.  
 Платен годишен отпуск 25 дни. 
 Удобна локация в центъра на гр. София. 
 Социални придобивки.  

Ако желаете да кандидатствате, моля изпратете CV на hr@prometriks.com.   

 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 
 

I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания) в рамките на 3 седмици от публикуване на 

обява. 

 Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
 Оценяване с тестове 
 Провеждане на първо интервю 
 Представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.  

II етап – интервю с представителите на компанията-работодател         
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