
 

Парафлоу комуникейшънс ООД е водеща българска IТ 
компания, новатор в реализацията на технологични концепции и 
лидер във внедряването на бизнес приложения, 
комуникационни и ИТ технологии.  

Фирмата обявява свободна позиция зa 

Код: 203/2 – Експерт (сториджи и сървъри)  

Фокус на дейността 

Дейността е свързана с добро познаване на продуктите, които предлага фирмата и с работа 
по проекти за изграждане на инфраструктурни решения. Работата с клиенти на фирмата 
включва инсталиране, конфигуриране и поддръжка на сървърни компютърни системи, 
системи за съхранение и архивиране на данни и др. аналогични, както и консултации по 
технически въпроси.  

Изисквания 

 Образование в областта на информационните технологии.  
 Професионален опит в областта на сървърни и сторидж платформи поне 2 години. 
 Много добра компютърна грамотност. 
 Добро владеене на български и английски език (писмено и говоримо). 
 Желание за самоусъвършенстване, обучение и полагане на изпити с цел 

придобиване професионални сертификати относно продукти и технологии на 
основните производители, с които фирмата работи. 

 Добри комуникативни умения, умения за работа в екип, желание за развитие и 
придобиване на нови знания и компетенции. 

 Стриктност и прецизност при изпълнението на поставените задачи и цели. 

Предимства 

 Предишен опит на подобна позиция. 
 Придобити професионални сертификати за квалификация в следните направления 

са предимство: 
o Инсталация и конфигурация на x86 сървърни системи; 
o Инсталация и конфигурация на NAS и SAN дискови системи; 
o Инсталация и конфигурация на системи за архивиране и възстановяване на 

данни (бекъп). 
 Свидетелство за управление на МПС. 

Ние предлагаме 

 Динамика и предизвикателства, съчетани с отлични условия на труд и конкурентно 
възнаграждение  

 Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията чрез 
вътрешно–фирмени и партньорски обучения 

 
 
Ако нашето предложение представлява интерес, изпратете мотивационно писмо, 
трудова автобиография и актуална снимка на адрес jobs@paraflow.bg. 
Допуска се за позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, 
завършили трети курс, в рамките на стажантската програма на фирмата. 
 
Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати. 


