Network Expert Sp. z o.o.
www.networkexpert.pl
Jesteśmy firmą o rosnącej pozycji w branży teleinformatycznej. Z nami możesz być wysokiej klasy
inżynierem cieszącym się dużym szacunkiem wśród klientów i współpracowników.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko

Inżynier ds. Sieci / Network Engineer
Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
Numer referencyjny: INZ/9/2015
Opis stanowiska:
 Konfiguracja urządzeń sieciowych.
 Diagnozowanie i usuwanie awarii w sieci IP.
 Przygotowywanie projektów technicznych oraz ofert handlowych.
 Udział w tworzeniu materiałów szkoleniowych.
 Wsparcie działu handlowego w zakresie prezentacji rozwiązań sieciowych dla klientów.
 Utrzymywanie dobrych relacji i współpraca z obecnymi klientami.
 Współtworzenie dobrego wizerunku firmy.
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe techniczne.
 Certyfikat Cisco CCNA.
 Doświadczenie w konfiguracji, zarządzaniu i projektowaniu sieci teleinformatycznych.
 Doświadczenie w przedsprzedaży urządzeń lub usług branży IT.
 Znajomość technologii sieciowych na poziomie certyfikacji Cisco CCNP.
 Znajomość technologii transmisji danych i głosu w sieciach IP/MPLS.
 Dobre umiejętności komunikacyjne niezbędne do nawiązania komunikacji z osobami
o zróżnicowanym poziomie wiedzy technicznej.
 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 Wysoka motywacja do rozwijania własnych umiejętności.
 Umiejętność samodzielnego uczenia się oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.
 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 Sprawne działanie pod presją czasu.
 Gotowość do odbywania podróży służbowych.
 Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:
 Współpracę z inżynierami CCIE z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży
teleinformatycznej umożliwiającą transfer wiedzy.
 Wsparcie rozwoju zawodowego oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.
 Kontakt z najnowszymi technologiami.
 Stałą pracę w firmie o rosnącej pozycji.
 Wynagrodzenie stałe oraz premie uzależnione od wyników.
 Narzędzia pracy (laptop, telefon, samochód).
Osoby zainteresowane pracą w Firmie Network Expert sp. z o.o. prosimy o przesyłanie swojego CV
i Listu motywacyjnego na e-mail: rekrutacja@netxp.pl.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926, ze zm.).

