MCX Pro Sp. z o. o. – jesteśmy firmą z branży ICT, zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem
innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych z obszaru Cybersecurity i Cloud, jak również
systemów Unified Communications & Collaboration, Wideokonferencji i Telekomnukacji.
Zapewniamy dostęp do najnowszych technologii oraz pełne wsparcie techniczne w zakresie
zaawansowanych rozwiązań zarówno na etapie projektowania, dostawy, realizacji
wdrożenia i utrzymania oferowanych rozwiązań. Swoją pozycję budujemy w oparciu
o unikalne rozwiązania, wykorzystujące produkty światowych liderów technologicznych.
Z naszych usług korzystają największe firmy w Polsce oraz instytucje państwowe.
Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Wdrożeń i Serwisu
Miejsce pracy: Warszawa Mokotów

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
- udział we wdrożeniach najwyższej klasy systemów telekomunikacyjnych VoIP - SIP, iPBX,
Virtual-PBX, systemów Unified Communications & Collaboration, nowoczesnych
systemów audiowizualnych oraz systemów inteligentnego monitoringu wizyjnego
- udział w rozwijaniu i wdrażaniu usług Cloud (SECaaS, UCaaS, SaaS, CASB, Cloud-PBX) oraz
rozwiązań IT Security (PAM, IAM, ARM, UTM/NGF, SIRP/SOAR)
- współpracę z klientami firmy w zakresie instalacji, rozbudowy i bieżącego utrzymania
systemów ICT
- prowadzenie testów technicznych dotyczących rozwoju produktów
- obsługę systemu zgłoszeń serwisowych
- udział w rozwijaniu nowych obszarów biznesowych firmy
Od Kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego technicznego (preferowany kierunek: telekomunikacja,
elektronika, informatyka)
- min. 4 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
- praktycznej wiedzy w minimum jednym z obszarów: telekomunikacja (w szczególności
VoIP – SIP, IPBX), usługi Cloud, rozwiązania IT Security
- znajomości języka angielskiego minimum na poziomie średniozaawansowanym
- wysokiej kultury osobistej oraz wysokiego poziomu komunikatywności
- inicjatywy, kreatywności i otwartości na nowe rozwiązania
- samodzielności w działaniu
- gotowości do podróży służbowych na terenie kraju
- czynnego prawa jazdy kat. B
Mile widziane:
- certyfikaty CCNA/CCNP lub podobne
- potwierdzony udział w projektach integracyjnych z obszarów VoIP, IT Security, Cloud
- poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli POUFNE

Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę w ambitnym zespole, możliwość rozwoju zawodowego w zakresie
najnowszych technologii ICT/Security, miłą atmosferę pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet
atrakcyjnych benefitów pozapłacowych.

Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o umieszczenie klauzuli: : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez MCX sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).”

