MANAGER IT

RECRUTĂM

Cerințe:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Studii universitare în domeniul IT, cu specializarea: Ingineria sistemelor,
calculatoarelor și tehnologia informatiei, Informatică; Inginerie electrică,
electronică și telecomunicații; Cibernetică, statistică și informatică economică
Calificări/Specializări /Instruiri necesare: MS Office (Word, Excel, Power Point);
Limbaje de programare SQL, PL/SQL; Sisteme de gestiune baze de date
relaționale (ORACLE); Sisteme de operare Microsoft WINDOWS și/sau LINUX,
rețele de calculatoare
Constituie avantaj cunoașterea unui instrument de dezvoltare pentru aplicații
web
Abilități foarte bune de planificare și organizare
Capacitate de analiză, sinteză și rezolvarea problemelor
Spirit autodidact, capacitate de autoperfecționare și de valorificare a
experienței dobândite
Inițiativă în realizarea sarcinilor și orientare spre atingerea obiectivelor
Capacitate de lucru în echipă, comunicare și interrelaționare
Cunoștințe de limba engleză nivel mediu

Atribuții:
•
•
•
•
•
•
•

jobs@electroalfa.ro

•
•
•
•

Planifică, coordonează și urmărește activitățile și proiectele Departamentului
IT, în conformitate cu prioritățile companiei
Cunoaște și înțelege procesele companiei, modul în care sunt acestea mapate
în ERP-ul utilizat și asigură consultanță pentru dezvoltări de soft ulterioare
Propune și urmărește încadrarea în bugetul de cheltuieli și investiții la nivelul
Departamentului IT
Asigură, alături de programator, dezvoltarea aplicațiilor de soft intern sau
extern, în baza unor specificații existente
La solicitarea celorlalte departamente/divizii, participă la definirea proiectelor
din domeniul de compentență al Departamentului IT
Asigură elaborarea caietelor de sarcini, a specificațiilor tehnice pentru achiziția
de produse și servicii IT
Asigură dialogul cu furnizorii de produse și servicii IT pe perioada derulării
contractelor cu aceștia
Asigură, alături de administratorul de rețea, un grad ridicat de funcționalite a
infrastructurii IT (atât la sediile din Botoșani, cât și în filialele din țară)
Asigură implementarea și respectarea politicii de back-up și recovery din
cadrul companiei
Asigură creșterea calității și securității infrastructurii prin derularea de proiecte
validate cu superiorul ierarhic
Întocmește periodic rapoartele agreate cu șeful direct sau alți membri ai
echipei de top management

