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Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. to spółka notowana na GPW, działająca w branży technologii teleinformatycznych,
zaawansowanych rozwiązań IT, systemów analizy i przetwarzania danych oraz budowy i integracji systemów niskoprądowych.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

INŻYNIER SYSTEMOWY
miejsce pracy: Warszawa
nr ref: DT/01/03/2017
Zakres obowiązków:


wdrażanie i serwis specjalizowanych systemów i aplikacji z szerokiej dziedziny Unified Communications, Contact Center,
Big Data i analizy danych

Wymagania i doświadczenie zawodowe:







ukończone studia informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
dobra znajomość środowiska Microsoft Windows Serwer oraz Linux
praktyczna znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
dobra znajomość technologii Web (XHTML, XML, JavaScript, WebServices)
znajomość technologii sieciowych: TCP/IP, FTP, NFS, NIS, DNS, LDAP, itp.
bardzo dobre posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie

Mile widziane:





znajomość konfiguracji przełączników, routing IP, VLANY, VPN-y, zarządzanie firewallami itp.
znajomość technologii VoIP oraz SIP
programowanie w środowisku ASP.Net lub JavaServer Faces
znajomość notacji UML

Wymagania osobowościowe:







pomysłowość i samodzielność w działaniu
zdolności analityczne
dobrych umiejętności interpersonalnych i umiejętności pracy w zespole
umiejętność pracy z Klientem
zaangażowanie i silna motywacja do pracy
dobra organizacja pracy z uwzględnieniem presji czasu

Oferujemy:






stabilne zatrudnienie w rozwijającej się spółce giełdowej
dostęp do najnowszych technologii
ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego
szeroki zakres szkoleń
atrakcyjne wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z podanym numerem referencyjnym na adres:

praca@unima2000.pl
Administratorem danych jest Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów
rekrutacji. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. moich dodatkowych danych
osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji”
W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji macie Państwo prawo złożyć żądanie usunięcia własnych danych osobowych, które
spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
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