Експерт
Гласови комуникации
Код: 304-2

Фокус на дейността
Дейността е свързана с проектиране, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на гласови и видеоконферентни решения за
колаборация, както и с консултации по технически въпроси по искане на клиента.

Изисквания
















Образование в областта на информационните технологии (компютърни системи, комуникации, информатика, математика).
Опит с администриране, конфигуриране и внедряване на IP телефонни централи, гласови маршрутизатори, SBCs.
Опит с администриране, конфигуриране и внедряване на Unified Messaging решения.
Знания по технологии като e-mail, гласова поща, факс.
Експертиза във VoIP архитектури и технологии, особено добре познаване на основни протоколи като SIP, H.323, RTP и
основни гласови кодеци (G711, G729).
Цялостно разбиране на TCP/IP и други LAN/WAN протоколи. Солидни знания и разбиране на основните IP маршрутизиращи
и комутиращи протоколи.
Опит с технологии като NAT и QoS.
Обширно познаване на портфолиото от продукти на Cisco в областта на обединените комуникации.
Аналитично мислене и добри умения за изследване и решаване на проблеми.
Много добра компютърна грамотност.
Добро владеене на български и английски език (писмено и говоримо).
Желание за самоусъвършенстване, обучение с цел придобиване професионални сертификати относно продукти и
технологии на основните производители.
Добри комуникативни умения, умения за работа в екип, желание за развитие и придобиване на нови знания и
компетенции.
Стриктност и прецизност при изпълнението на поставените задачи и цели.

Предимства




Придобити професионални сертификати за квалификация в областта на мрежи и комуникации CCNA, CCNP Collaboration.
Професионален опит при реализиране на мащабни проекти в областта на комуникационните технологии.

Ние предлагаме





Работа в млад и ентусиазиран екип от професионалисти.
Динамика и предизвикателства, съчетани с отлични условия на труд и конкурентно възнаграждение.
Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията чрез вътрешно–фирмени и партньорски
обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес, моля изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на
email: jobs@paraflow.bg
Допуска се за позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс, в рамките на стажантската
програма на фирмата.
Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.
Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно
съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора..

само с одобрените по документи кандидати.

