Приєднуйтесь до нас на шляху до успіху:
AIDA є однією з найвідоміших і найбільш інноваційних круїзних компаній у світі. Фахівці та
менеджери мають у нас першокласні кар'єрні можливості.
Ми шукаємо Вас для нашої штаб-квартири в Ростоку якмога скоріше.

Вакансія

Завдання

Інженер системи ІТбаз даних Focus MS
SQL (ч/ж/і)
(IT Database System
Engineer Schwerpunkt
MS SQL)

• Відповідальність за
адміністрування баз даних,
налаштування,
обслуговування та
оптимізацію серверних
середовищ MS SQL Database
та їх моніторинг
• Відповідальність за роботу
бази даних, надання
підтримки розгортання
другого рівня для SecondLevel-Supports für MS SQL
Database
• Міжкомандна взаємодія
для забезпечення якості
обслуговування, для
документації та
продуктивності середовища
• Відповідальний за
дотримання всіх політик ІТбезпеки для середовищ
сервера MS SQL Database

Інженер ІТ-мережа та
з безпеки(ч/ж/і)
IT Network & Security
Engineer

• Забезпечення доступної,
безпечної та ефективної роботи
нашої мережевої магістралі
(NetzwerkBackbones), яка з'єднує
наші місця розташування на суші
та наші кораблі, а також усіх
середовищ WAN, LAN, WLAN та
VPN.
• Розробка, впровадження,
експлуатація та оптимізація

Вимоги
• Вища освіта з інформатики або
порівнянної технічної
дисципліни або багаторічного
професійного досвіду в
адмініструванні середовищ
сервера баз даних
• Професійний досвід
встановлення та модернізації
серверів та інструментів баз
даних MS SQL
• Досвід моніторингу та
оптимізації продуктивності
середовищ сервера баз даних
MS SQL
• Знання в розробці архітектури
баз даних високої доступності, а
також в підтримці безпеки
системи
• Досвід роботи зі стратегіями
резервного копіювання та
відновлення, а також досвід
автоматизації процесів
адміністрування
• Впевнена обробка стандартів
захисту даних та безпеки даних
• Вільне володіння англійською
мовою, знання німецької мови
бажано
• Впевнене використання MS
Office
• Економічне мислення і дії,
структурований спосіб роботи і
вміння працювати в команді
• Виша освіта з інформатики,
бізнес-інформатики або навчання,
орієнтованого на ІТ
• Багаторічний професійний досвід
роботи в сфері комплексних і
високопродуктивних мережевих
послуг та інфраструктури
• Відповідний досвід проектування
мережі, автоматизації та
віртуалізації, а також концепцій
безпеки
• Відкритість до нових технологій в

стійких мережевих сервісів та
належного захисту від
кіберзлочинності (CyberCrime) та
витоку даних (Data Leakage)
• Планування, Імплементація,
впровадження та оптимізація
мережевої архітектури для
безпечного та
високопродуктивного
підключення мульти-хмарних
провайдерів (Multi-CloudProvidern)
• Співпраця у міжнародних
стратегічних проектах для
оптимізації нашого мережевого
середовища
• Управління аутсорсинговими
послугами та проектами, а
також забезпечення дотримання
договорів про рівень
обслуговування
IT Newcomer / System
Administration (m/f/d)

You have comprehensive basic
knowledge of IT and will be trained
by us in a three-month boot camp to
become an IT Security Analyst.


Optimization and daily
handling of IT security
management tools (Splunk,
Qualys, Carbon Black,
McAfee, Varonis)

мережі, дизайні та технологічному
середовищі
• Глибокий досвід у комутації,
маршрутизації, мережевих
топологіях та роботі компонентів
мережи та безпеки (в ідеалі в
середовищі CISCO та PaloAlto),
знання SD-WAN також було б
бажаним.
• Ідеально базові знання
управління конфігурацією процесів
ITIL, управління інцидентами та
запитами на послуги, управління
змінами та проблемами
• Готовність до службових
подорожей
• Вільно володіння англійською
мовою, знання німецької мови
бажано

Ideally, you have completed training as
an IT specialist or system administrator
with an affinity
for IT security or comparable training, or
as a career changer with strong IT skills






IT-Security Incident Handling
(2nd and 3rd level support)



Monitoring of IT-Security
measures as well as audits
within the group landscape



Assessment of security of
applications as well as
consulting of stakeholders



Monitoring of security &
compliance in the area of
cloud computing











Basic understanding of system
dependencies from an IT
security perspective
Ideally experience in IT security
problem analysis and with IT
security software (McAfee,
Carbon Black, Splunk, Qualys,
Varonis, SailPoint)
Experience in security
operation center, cybersecurity
analysis is desirable
Motivation for training and
further education in IT security
topics
Strong understanding of
processes and intrinsic
motivation to work in the IT
security
environment
Fluent in English, knowledge of
German desirable
Confident in using MS Office
Sense of responsibility,

Системний інженер
ІТ-флоту експлуатації
(ч/ж/і)
System Engineer IT
Fleet Operation

• Підтримка в сфері ІТоперацій флоту (підтримка 2-го
і 3-го рівня для ІТ-клієнтів,
сервер та аплікації)
• Підтримка ІТ на борту, для
підтримки ІТ-інфраструктури,
тренування та
контроль
• Координація взаємодій
внутрішніх ІТ, зовнішніх
постачальників та бізнесодиниць
Carnival Maritime & AIDA
• Співробітництво у проектах у
інтернаціональному
середовищі
• Документація системних або
пов'язаних з продуктом
процесів

Супервізор
адміністративногосподарської
роботи(ч/ж/і)
Supervisor
Housekeeping

• Підготовка та підтримка в
бюджетному плануванні та
моніторингу
• Проведення та оцінка
інвентарізацій, огляд
регулярних замовлень
а також виправлення та зміни
• Координація та моніторинг
повсякденної діяльності на
борту кораблів, а також
зв'язок зі спеціалізованими
відділами на борту та на суші
• Аналіз та оцінка
задоволеності гостей,
статистики та планування дій
у сфері, за яку Ви несете
відповідальність
• Оцінка звітів, таких як звіти
про інспекціі, запис часу,
передач та звіти про технічне
обслуговування
• Діяльність, пов'язана з
уніформою, а також оцінка
коштів і витрат на уніформу

established understanding of
service and ability to work in a
team
• Завершене навчання або вища
освіта в галузі інформатики
• Початковий досвід оперативних
круїзних операцій бажаний
• Досвід роботи в сферах ІТпослуг, в ідеалі підтримка 2-го і 3го рівня (2nd & 3rd Level Support)
• Розуміння великих ІТінфраструктур
• Готовність до службових
подорожей в рамках оперативної
підтримки та серед
верфей
• Достатні для ведення
переговорів добрі знання
англійської мови, знання
німецької мови бажано
• Впевненість у використанні MS
Office
• Економічне мислення і дії,
структурований спосіб роботи,
вміння працювати в команді
та комунікативні навички
• Навчання в секторі готельного та
громадського харчування, а також
кілька років професійного досвіду
в секторі туризму та/або послуг
• Розширенні знання та досвід у
сфері ведення адміністративногосподарської роботи
• Достатні для ведення
переговорів добрі знання
англійської мови
• Самостійний, структурований і
цілеспрямований спосіб роботи
• Організаційний талант, сильні
комунікативні навички, почуття
відповідальності, а також навички
командної співпраці

Перекваліфіковці з
системнного
адміністрування / ІТбезпека (ч/ж/і)

Ви володієте великими базовими
знаннями в ІТ-сфері і одержите від
нас навчання в
тримісячному Boot-Camp як
аналітик ІТ-безпеки.
• Оптимізація та щоденна обробка
інструментів управління ІТбезпекою (Splunk, Qualys, Carbon
Black, McAfee, Varonis)
• Обробка інцидентів з ІТбезпекою (підтримка 2-го та 3-го
рівнів)
• Моніторинг заходів та аудитів ІТбезпеки в корпоративному
ландшафті
• Оцінка безпеки застосунків
аплікацій та консультування
зацікавлених сторін
• Моніторинг безпеки та
відповідності (Compliance) в
області хмарних обчислень (Cloud
Computing)

• В ідеалі, Ви маєте освіту в якості
ІТ-фахівця або системного
адміністратора з прихильністю до
ІТ-безпеки або порівняну освіту
або, при зміні кар'єри, яскраво
виражені ІТ-знання
• Базове розуміння залежностей
системи з точки зору ІТ-безпеки
• В ідеалі Ви маєте досвід у
аналізу проблем ІТ-безпеки, а
також у роботі з програмним
забезпеченням для ІТ-безпеки
(McAfee, Carbon Black, Splunk,
Qualys, Varonis, SailPoint)
• Бажаний досвід роботи в сфері
безпеки операційного центру,
аналіз кібербезпеки
• Мотивація для навчання та
подальшої кваліфікації з тем ІТбезпеки
• Глибоке розуміння процесів та
внутрішня мотивація до роботи в
середовищі ІТ-безпеки
• Достатні для ведення
переговорів добрі знання
англійської мови, знання
німецької мови бажано
• Впевненість у використанні MS
Office
• Почуття відповідальності,
усталене розуміння сервісу і
вміння працювати в команді

В разі можливого прийтяття на роботу Aida також може підтримати Вас у пошуку житла, дитячого
садку (KITA) та мовних курсів.

Вирушайте у велику подорож разом з нами! Ми з нетерпінням чекаємо отримання на Вашу заявку з
документіами, які Ви подаєте, будь ласка, як онлайн-заявку на нашому кар'єрному порталі
www.aida.de/careers.

