Construim o echipa solida. Vino alaturi de noi!
Rolul pregatit pentru tine este de

Inginer proiectant comunicatii
Localitate: Bucureşti, Divizia IT&C/Departament Suport&Infrastructura/Sector Infrastructura
Durată contract individual de muncă: nedeterminată
RESPONSABILITĂŢILE TALE:














Furnizezi asistenţă tehnică de nivel de sistem pentru echipamentele hardware şi
aplicaţiile software ale sistemului de telecomunicaţii de voce şi date ale băncii, care
include instalarea, analiza, exploatarea, întreţinerea, instruirea ş i rezolvarea
problemelor. Creeazi şi revizuieşti cerinţele de proiectare şi caracteristici tehnice
pentru cablarea de telecomunicaţii şi alte sisteme de distribuţie.
Analizezi necesităţile băncii în ceea ce priveşte echipamentele, operaţiunile şi
procesele de telecomunicaţii integrate şi recomandă soluţii corespunzătoare .
Programezi şi coordonezi acţiuni de monitorizare şi expertiză, inclusiv evaluări
economice ale echipamentelor hardware şi aplicaţiilor software de comunicaţii
existente sau propuse spre achiziţie.
Administrezi toate centralele telefonice, reţelele, sistemele şi aplicaţiile software
aferente acestora şi serviciile de telecomunicaţii ale băncii.
Participi la analiza, proiectarea, dezvoltarea şi implementarea sistemelor şi
aplicaţiilor de telecomunicaţii asociate, în funcţie de necesarul băncii
Întocmeşti şi menţii documentaţia arhitecturii şi configuraţiilor sistemelor de care
răspunde; menţine o documentaţie detaliată, actualizată şi corectă a infrastructurii
reţelei existente
Întocmeşti şi menţii planuri de acţiune în situaţii de urgenţă sau dezastru pentru
echipamentele si liniile de telecomunicaţii care deservesc sistemele critice ale băncii.
Testezi scenarii de redresare după un dezastru sau situaţii de urgenţă. Desfăşor i
exerciţii regulate şi aleatoare pentru a testa aceste planuri de acţiune.
Întocmeşti standarde de reţea ce descriu cablurile, echipamentele, măsurile şi
metodele de securitate a sistemului şi protocoalele de rutare.
Furnizezi asistenţă de nivelul 3 şi rezolvarea problemelor pentru infrastructura
specifică de hardware şi software
Răspunzi la solicitările utilizatorilor şi rezolvă necesităţile de upgrade ale sistemelor;
identifică problemele şi efectuează corecţiile necesare.
Coordonezi şi îndeplineşti sarcini referitoare la întreţinerea cablării de voce-date şi a
sistemelor de distribuţie.

PROFILUL TĂU:
 Educatie:Licenta in domeniul tehnologiei informatiei sau similar.
 Limbi straine: Engleza–nivelmediu / avansat
 Experienta profesionala:
4 + ani de experienta in arhitectura, administrarea, rezolvari de probleme şi proiectare TCP /
IP LAN / WAN de soluţii tehnologice (mai mult de 10 site-uri conectate şi mai mult de 100 de
utilizatori);

Experienţă în administrarea de reţele de date proiectate cu Cisco. Trebuie să ai cunoştinţe
solide de: protocoalelor de rutare dinamică, politica de rutare, firewall, modelarea traficului şi
QoS, STP, SMTP.
 Abilitati/ cunostinte specializate:
Cunostiinte administrare si configurare echipamente CISCO (switch 2900, 3500, router
1800, 2800, 3800, 7200, 6500, firewall PIX 515, ASA)
Administrare PABX.
Competente:









Capacitate de analizasisinteza a datelor si faptelor.
Capacitate de a invata si experimenta noi tehnologii.
Gandire analitica, logica.
Atentie la detalii, fin observator.
Abilitati de rezolvare a diferitelor probleme.
Fire deschisa, flexibilitate.
Abilitatea de a lucra sub presiune.
Calitati de lucru in echipa.

AVANTAJELE TALE:
Iţi vei dezvolta calităţile profesionale şi personale, atât din punct de vedere individual, cât şi
ca membru al unei echipe de profesionişti.
BENEFICIILE TALE:






Mediu de lucru profesionist cu oportunităţi de dezvoltare şi învăţare
Sedii centrale moderne şi usor accesibile, în zona Piata 1 Mai şi Bld. Unirii
Condiţii de salarizare atractive
Alte beneficii financiare
Plan de cariera

