ЕВРОУЕБ ООД

БЪДИ
ЕДИН
ОТ НАС

бул. Хр.Ботев 92 В, ет. 2
4000 Пловдив
тел:
факс:

032 655 175
032 655 176

e-mail: jobs@viscomp.bg
e-mail: info@viscomp.bg

2

3

Кои сме ние?
„Евроуеб“ ООД е създадена през февруари 2007 година в гр. Пловдив.
Предлагаме на клиентите ни както частични, така и цялостни решения,
свързани с уеб-дизайн, уеб-програмиране, уеб-хостинг и онлайн маркетинг,
осигурявайки им качествено обслужване и годишна поддръжка.
„Евроуеб“ ООД е част от Euroweb Group – Германия. Фирмата наброява над
460 професионалиста, работещи в централния офис в град Дюселдорф и в
26 града в Европа.
Представителството на Euroweb Group в България се наложи като популярно
име в уеб средите благодарение на иновативните идеи и професионализъм
във всички области на интернет услугите.
„Евроуеб“ ООД разработва продукти за нашия пазар, за клиентите на
компанията в Европа и вътрешни проекти за обслужване нуждите на
работния процес във филиалите на фирмата в Германия, Австрия и
Швейцария.
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Практикантска програма
Практикантската програма в „Евроуеб“ ООД
дава шанс на млади и неопитни
специалисти от гимназиите или млади
момичета и момчета от университетите без
стаж по специалността си да работят в
реална среда на професионалисти по малки
проекти.
Така те могат да доразвият своето мислене
и да покажат индивидуалния път на
развитие на всеки начинаещ специалист по
техническа поддръжка, като по този начин
влязат в бранша и обогатят теоретичните си
познания по LAMP (Linux, Apache, MySQL,
PHP) и разнообразни системни услуги като
Web, DNS, FTP, Mail и др.
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Ние предлагаме
Гъвкаво работно време, съобразено с учебната
програма на учениците
Динамична и предизвикателна работа в
бързоразвиваща се компания с дългогодишна
традиция
Фирмено обучение, възможности за
подобряване на техническите знания и умения
Възможност за кариерен старт професионално
развитие след завършване на училище
Възможности за личностна изява и реализация
на идеи
Приятна работна атмосфера и приятелски
колектив от млади и мотивирани;
професионалисти
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Програма „Ученически практики“
Програмата „Ученически практики“ включва практическо
обучение по проект в рамките на 240 часа.

Изисквания

Етапите на кандидатствне включват: набиране на CV-та в
системата „Ученически практики“ (http://upraktiki.mon.bg/),
среща с допуснатите до интервю кандидати и тест.

Ако желаещите за стаж ученици обичат предизвикателствата на високите
технологии и притежават следните качества:
Добър писмен английски/немски и добри комуникационни умения
Умение за работа в екип
Мотивация за решаване на проблеми
Самостоятелност
Добри компютърни познания
Имат някакъв опит с Линукс администрация
Общи познания по мрежови технологии
Значи те са идеалните кандидати за стаж в „Евроуеб“ ООД.
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Интересни факти
Деветте от най-интересните факти за специалистите по техническа
поддръжка, системните администратори, а също и за компютрите.
Пътят на самоукия. Призбизително до 2000 година системните
администратори са били самоуки хора. Днес за специалист техническа
поддръжка или младши системен администратор може да се учи в учебно
заведение или на курсове.
През 2007 година се появява първият музикален сборник „Админски песни“.
Той се състои от 20 песни за компютрите, интернет, пристрастията на
системните администратори към бирата.
„Сайтът се счупи“. Говори се, че в „Деня на системния администратор“
официалният сайт, който се поддържа от системните администратори, често
не издържа на натоварването и се „счупва“.

В САЩ денят на системния администратор се нарича „Ден на благодарност на
системния администратор“. Вече 18 години подред всеки последен петък от юли месец
системните администратори и специалистите по техническа поддръжка отбелязват
професионален празник. Основател на „Деня на системния администратор“ се счита
американският специалист с 20-годишен стаж Тед Кекатос от Чикаго.
Официален празник. На неофициалния, но всеобщопризнат празник „Ден на
системния администратор“ съществува и аналог. 17 май е провъзгласен от Генералната
Асамблея на ООН като Световен ден на електровръзката и информационното
общество. Този празник е учреден през 2006 година и по-рано се е наричал просто
Световен ден на информационното общество.
Петък тринадесети. Като професионален празник на системните администратори в
Европа и САЩ често се отбелязва всеки петък 13-ти. Тази практика се появява
благодарение на популярния цикъл от разкази „Копелето оператор от ада“ (Bastard
Operator From Hell) на новозенландския автор Саймън Травале.
Най-голямата в света компютърна мрежа се състои от 6 хиляди компютъра. Тя
обслужва популярен анронен колайдер.
Най-мощният компютър в света е суперкомпютъра IBM Roadrunner. Той се намира в
Министерството на енергетиката и по официални данни, върху него се провеждат
различни физически и научни експерименти.
Стандартният компютър хаби напразно наполовина от своята мощност. Повишаванто
на ефективността на работа на източниците на захранване би позволило да се
икономисат 5,5 милиарда долара всяка година.
Една от най-разпространените причини за развалянето на работните компютри е
попадането на течност в клавиатурата на компютъра. На второ място – токовите удари
в мрежата на електрозахранването.

