ESTAMOS A RECRUTAR PARA A FUNÇÃO DE

NETWORKING JUNIOR PRESALES
CONSULTANT
A ITEN é uma empresa portuguesa, com 30 anos de história que vai além fronteiras. Resultado da fusãocisão entre a Prológica e a CPCis, a ITEN surge em 2013 com a ambição de se tornar uma referência no
mercado nacional e internacional na área das Tecnologias de Informação.
Neste momento, somos mais de 350 e continuamos a crescer.
O que queremos para 2017? Consolidar e evoluir! Estamos focados em trazer know-how e,
simultaneamente, inovação e alguma irreverência. Apostar nas nossas pessoas e na nossa equipa é um
dos objectivos de 2017.
A ITEN neste momento está à procura de um Networking Junior Presales Consultant, para reforçar a equipa de
Networking, em Lisboa.
Terá como principais responsabilidades:
Assegurar todo o apoio técnico e consultivo na elaboração de propostas, que passa por:
_ Levantar requisitos
_ Apoiar o delineamento da estratégia técnica e comercial
_ Desenhar soluções de apoio ao negócio/produto/serviço
_ Interagir com terceiros
_ Defender a proposta
_ Fazer o acompanhamento do delivery
_ Apoiar a execução de ciclos de melhoria – posicionamento da proposta, da concorrência e análise de
execução do projecto
•
Realizar a gestão de subcontratados
•
Assegurar a gestão de projecto
•
Apoiar na definição de oferta (criação de soluções, etc.)
•
Realizar demonstrações de tecnologias/soluções a clientes
•
Participar em eventos de parceiros/clientes
•
Apoiar as equipas comerciais e de desenvolvimento de negócio, bem como aos clientes finais.
•

Estamos à procura de alguém com:
•
•
•
•
•
•
•

Formação superior em Engenharia Informática ou similar
Experiência profissional (entre 3 a 5 anos) em projetos de Networking LAN, Wireless LAN e WAN
Bons conhecimentos em Routing/Switching
Bons conhecimentos de desenho de soluções de Comunicações Unificadas
Experiência no desenho de redes e soluções
Capacidade de análise e resolução de problemas
Excelente capacidade de comunicação e trabalho em equipa

Os candidatos interessados devem enviar o seu CV actualizado para o email:
rh@iten.pt colocando como subject “NetworkingJPS2017”.

