Anunț angajare
CONSULTANT ÎN INFORMATICĂ
Profilul activităţii:
Titularul postului are rolul de a asigura consiliere și suport de specialitate (tehnologii IT) pentru extinderea
și creșterea calității portofoliului de proiecte de infrastructură IT și derularea cu succes a proiectelor, în
conformitate cu obiectivele strategice ale societății.
Serviciile de infrastructură IT furnizate clienților includ:
o Datacenter hosting, pentru echipamente achiziționate de clienți,
o Hosting de baze de date și aplicații pe servere ale S.C. Informatică Feroviară S.A.,
o Servicii de rețea corporate, pe rețeaua națională de transmisii de date RENTRAD proprietatea S.C. Informatică
Feroviară S.A., servicii ce includ: control acces utilizatori (Microsoft Active Directory), securitate și antivirus,
internet și e-mail

Profilul candidatului:
Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic, matematic sau economic, cu specializare/profil
IT, recunoscută de Ministerul Educației Naționale.
Persoană cu abilități foarte bune de comunicare și organizare, cu gândire tehnică analitică și capacitate
ridicată de identificare/rezolvare a problemelor.

Beneficii:
 post full-time, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată (90 zile perioadă de probă)
 mediu de lucru atractiv, adaptat dinamicii evoluției tehnologiei IT, în care sunt încurajate dezvoltarea
profesională și inițiativa personală
 suport pentru dezvoltare competențe profesionale
 alte beneficii acordate conform Contractului Colectiv de Muncă

Atribuții:
Asigură consiliere şi asistenţă/suport pentru:
 realizarea şi actualizarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii IT
 transpunerea strategiei și a obiectivelor în proiecte adecvate și derularea acestora în condiții de
eficiență și eficacitate. (Face propuneri de proiecte de dezvoltare a infrastructurii IT și de
îmbunătățire/completare a serviciilor)
 selectarea proiectelor astfel încăt să maximizeze valoarea și să asigure echilibrul portofoliului
 procesele de monitorizare și raportare cu scopul de a controla faptul că activitățile desfășurate se
încadrează în parametrii stabiliți
 întocmirea documentațiilor specifice managementului de portofoliu și de proiect
 întocmirea documentațiilor de achiziție
 activităţile de management servicii de infrastructură IT și de dezvoltare a acestora
 pentru activitatea de exploatare la nivelul DATACENTER și rețelei naționale de transmisii date
(RENTRAD)
 activitatea de mentenanță și suport pentru infrastructura IT
 activitatea de management configurații, de monitorizare a infrastructurii IT și de managementul
problemelor de infrastructură IT

Cunoștințe necesare:
 management servicii IT în conformitate cu standardele în vigoare (ITIL, ISO)
 management Data Center
 rețele de comunicații și transmisii de date, arhitecturi de sisteme și rețele, configurare echipamente și
rețele, implementare soluții de infrastructură IT
 securitatea reţelelor şi sistemelor informatice
 management proiect/portofoliu proiecte
 limba engleză
C.V.-ul şi scrisoarea de intenţie se vor transmite pe adresa de email: recrutare@infofer.ro
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 021.223.27.78/ 0374.670.670 int.1504/1525
http://www.infofer.ro

