Te vrem
în echipa
noastră!

consultant
infrastructură IT

Îţi dorești să faci parte dintr-o companie cu o experienţă de peste 25 de ani în furnizarea de soluţii IT,
consultanţă IT și de business?
Vrei să performezi într-o echipă de excelenţă cu peste 10-15 ani experienţă, cu know-how de nivel înalt în
proiecte complexe din mediul Enterprise?
Ești interesat de un loc de muncă stabil în care ești încurajat și susţinut să înveţi, să găsești soluţii la
provocări, să te implici, să faci ceea ce te pasionează?
Atunci acesta este job-ul tău! Poţi fi omul potrivit la locul potrivit!
Trimite CV-ul tău pe e-mail la cariere@focality.ro.
AVANTAJE
+ Pachet salarial adecvat experienţei și job
description-ului;
+ Pachet de servicii medicale asigurat de un
furnizor privat de elită;
+ Beneficii pentru angajat și membrii familiei;
+ Proiecte și clienţi care să-ţi favorizeze o evoluţie
profesională de excepţie;
+ Training-uri și certificări plătite de companie;
+ Promovam creativitatea și premiem ideile
originale.

ACTIVITĂŢI
+ Instalare și configurare echipamente și soluţii
IT pentru clienţii companiei;
+ Suport tehnic pentru echipamente și soluţii IT
de infrastructură implementate la clienţii
companiei;
+ Presales (prezentări/demo/poc);
+ Elaborare documentaţie tehnică
proiect/arhitectură sistem/scheme logice/etc;
+ Realizare pontaj pe proiectele alocate.

CUNOȘTINŢE DE BAZĂ PRIVIND
+ Funcţionarea reţelelor de date (switching & routing). Constituie avantaj certificarea Cisco CCNA;
+ Sistemele de Securitate și protecţie reţele de date. Constituie avantaj certificări CheckPoint Fortinet;
+ Instalarea și configurarea echipamentelor hardware (servere&storage). Constituie avantaj certificări
hardware pentru echipamente IBM, HP, Fujitsu, DELL etc.

focality.ro/cariere
focus on quality

CUNOȘTINŢE AVANSATE PRIVIND
+ Plaftormele de infrastructură Microsoft. Constituie avantaj certificări Microsoft pe diverse tehnologii
(Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, etc);
+ Platformele de virtualizare VMware și Microsoft Hyper-V. Constituie avantaj certificări privind
sistemele de virtualizare;
+ Platforma de back-up Veeam;
+ Platformele de monitorizare și management infrastructură IT; Constituie avantaj cunoașterea
platformelor de monitorizare infrastructură IT Microsoft System Center Configuration Manager,
Microsoft System Center Operation Manager, Nagios;
+ Experienţă relevantă privind implementarea și suportul pentru echipamente și sisteme de
infrastructură IT.

