
 
 
 

ОПЕРАТОР ХЕЛПДЕСК 

  

Описание и 
Изисквания: 

Основни отговорности: 

 

1. Техническо изпълнение на задачи по поддръжка на мрежово оборудване; 

2. Приемане, обработка и първоначална отдалечена диагностика на сервизни заявки от 

клиенти; 

3. Изпълнение в дефинирани времеви параметри на сервизни заявки от клиенти; 

4. Ескалация на изпълнението на сервизни заявки от клиенти към по-високо ниво; 

5. Запис и координация на дейностите по поддръжка в реално време в специализирано 

Хелпдеск приложение; 

6. Администрация, наблюдение и работа със специализирани технически средства за 

изпълнение на дейностите по поддръжка; 

7. Изготвяне и предаване на отчети за техническото изпълнение на задачите по 

поддръжка на мрежово оборудване по проекти; 

8. Спазване на оперативни процедури за работа; 

9. Извършване на технически проучвания; 

10. Възможност за придобиване на сертификация/специализация - съгласно 

предварително одобрен план за обучения. 

11. Работно време - 12 часови /дневни и нощни/ дежурства по график. 

 

Изисквания към кандидатите:  

 

1. Образование и опит: завършено или текущо придобиване на висше образование в 

областта на Телекомуникационните технологии; 

2. Професионални знания и умения: сертификация в областта на мрежовите технологии от 

основен производител на мрежово оборудване на ниво сътрудник (associate) е 

предимство; 

3. Ефективно и качествено изпълнение на задачите по обработка, запис, диагностициране 

и ескалация на сервизни заявки от клиенти или системи за наблюдение; 

4. Екипност и интеграция в динамична работна среда; 

5. Умения за ефективна комуникативност с техническия екип на фирмата и клиентите; 

6. Отлични умения за комуникация по телефона; 

7. Отлично ниво на владеене на Английски език - писмено и говоримо; 

8. Отлична компютърна грамотност (на ниво потребителски приложения и специализиран 

софтуер); 

9. Личностни качества : организираност, дисциплинираност, желание за развитие. 

 

 

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: 

 

• Възможности за обучение и развитие в успешна и перспективна организация; 

• Работа по интересни проекти в мултинационална компания.  



 

 

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете вашата автобиография на 

yanitsa.lazarova@telelink.com, като посочите референтен номер HDO9 на позицията. 

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. 

Месторабота: София 


