Companie cu capital privat integral românesc și o experiență de peste 25 de ani, Focality livrează excelență
operațională în soluții IT de business, consultanță, infrastructură și sisteme de securitate.
Ne consolidăm echipa! Îți dorești să fii inginer de sistem în echipa noastră?
Imaginează-ţi că ai putea face parte dintr-o echipă în care eşti încurajat şi susținut să evoluezi.
Iti place să înveţi, să găsesti solutii la probleme, să te implici, să faci ce te pasionează?
Acesta poate să fie chiar job-ul tău! Poți fi omul potrivit la locul potrivit!
Citește și analizează. Oferta noastră rezonează cu obiectivele şi aşteptările tale?
Trimite acum CV-ul tău pe e-mail la: dorina.livadaru@focality.ro .
AVANTAJE:
+ Oportunitate reală pentru orice tânăr care își dorește să se formeze și să se dezvolte profesional într-un
ritm adecvat alături de o echipă cu competențe profesionale deosebite;
+ Vei avea ca şi colegi: experți în arhitecturi şi soluții IT şi ingineri cu un înalt grad de specializare;
+ Vei lucra în proiecte complexe din mediul Enterprise.
+ Vei avea provocări, dar nu vei fi singur, vei fi parte dintr-o echipă.
RESPONSABILITĂȚI:
+ Efectuarea de activități de instalare, configurare şi mentenanță pentru infrastructuri IT de diferite
complexități, în conformitate cu instrucțiunile de lucru;
+ Implementarea de soluții IT bazate pe tehnologii Microsoft, VMware, IBM, Cisco, Checkpoint;
+ Asigurarea capacităţii și performanţelor sistemelor IT conform specificaţiilor;
CERINȚE:
+ Absolvent al unei facultăţi de profil tehnic reprezintă un avantaj;
+ Motivat să înveţe, interesat să aprofundeze cunoștințe privind tehnologii de infrastructură IT: networking,
securitate, colaborare, internet access, monitorizare și management infrastructura IT, soluții de virtualizare;
+ Cunostințe networking: switching, routing, firewall, network security. Experiență de lucru pe echipamente
Fortigate reprezintă un avantaj;
+ Cunostințe minimale privind managementul echipamentelor de stocare : SAN & NAS;
+ Cunostințe sisteme de infrastructură Microsoft: Active Directory, Exchange. Cunoașterea sistemului
Microsoft System Center Configuration Manager reprezintă un avantaj;
+ Cunostințe sisteme virtualizare servere şi stații de lucru: VMware (Vcenter), Hyper-v. Cunoașterea
sistemelor de virtualizare stații de lucru şi aplicații Horizon şi Citrix reprezintă un avantaj;
+ Cunostințe privind sistemul de backup şi replicare Veeam;
+ Cunoașterea limbii engleze nivel mediu/avansat;
+ Disponibilitate la lucru remote cu clienți din alte state(cu diferențe de fus orar).
Esti ca noi dacă:
+ Ai disponibilitate de a învăţa şi implementa tehnologii noi;

BENEFICII:
+ Program de lucru flexibil;
+ Posibilitatea de a lucra de acasa, pentru
+ Poți lucra independent cu un minimum de supervizare
angajatii a caror activitate permite acest
şi îți poți planifica activitatea;
tip de beneficiu;
+ Ai abilități în a prioritiza şi rezolva rapid problemele, ai reacție adecvată
+ Pachet de servicii medicale asigurat de
un furnizor privat de elita;
la situaţii urgente şi factori de stress;
+ Discount-uri la achizitionarea de
+ Ai atitudine proactivă şi orientare către client;
produse si servicii;
+ Ai capacitate de a te integra şi colabora în cadrul echipei.
+ Beneficii pentru angajat si membrii
familiei;
+ Traininguri si certificari platite de
companie;

