
• wsparcie techniczne dla produktów z obszaru bezpieczeństwa
• utrzymywanie  relacji z partnerami biznesowymi firmy w zakresie technologicznym
• prezentacja rozwiązań
• doradztwo techniczne oraz dobór rozwiązań do projektów informatycznych
• przeprowadzanie testów rozwiązań oraz opieka techniczna w zakresie

prowadzonych projektów
• wdrażanie systemów bezpieczeństwa

• dobre umiejętności komunikacyjne
• doświadczenie w branży IT
• umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji
• bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy
• samodzielność, odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu
• dyspozycyjność

• bardzo dobra znajomość technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa
• znajomość narzędzi pomagających w rozwiązywaniu problemów technicznych 

i sieciowych
• doskonała znajomość zagadnień z zakresu TCP/IP i sieci teleinformatycznych
• znajomość zagadnień dotyczących:

- kontroli dostępu (Firewall) oraz aplikacji
- ochrony przed złośliwym oprogramowaniem typu malware
- ochrony przed atakami (IDS, IPS, DDoS)
- ochrony poczty elektronicznej
- kontroli ruchu www
- mechanizmów uwierzytelniania
- kontroli informacji, mechanizmów ochrony przed wyciekiem informacji poufnej
- optymalizacji komunikacji na łączach WAN
- technologii budowania szyfrowanych kanałów komunikacyjnych (VPN)

• pracę w firmie będącej liderem w branży IT
• szkolenia merytoryczne i dotyczące rozwoju osobistego
• dostęp do najnowszych technologii oraz nowoczesnych narzędzi pracy
• pakiet medyczny oraz Multisport

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Opis 
stanowiska

Wymagania

Umiejętności

Oferujemy

Aplikację prosimy przesłać 
klikając TUTAJ

Inżynier Systemowy
Miejsce pracy: Rzeszów

Jeden z największych dystrybutorów rozwiązań 
informatycznych w Polsce. Twórca grupy firm działających 
w 17 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Autoryzowany 
przedstawiciel kilkudziesięciu światowych liderów branży IT. 
Wyznacza standardy dystrybucji z wartością dodaną.
Wiarygodny pracodawca, ceniony za dbałość o socjalne i prawne 
bezpieczeństwo pracy, rozwój pracowników oraz przyjazną 
atmosferę.

Poszukujemy osoby 
na stanowisko:

http://www.veracomp.pl/kariera/aplikuj

