Inginer Sistem IT
A

Obiectivul principal al postului

Instalarea, ȋntreţinerea şi administrarea echipamentelor de calcul, a imprimantelor,
copiatoarelor, echipamentelor de birou şi a celor de reţea. Asigurarea suportului pentru
utilizatorii sistemului informatic al firmei, instruirea angajaţilor pe domeniul IT şi telecomunicaţii.
Instalarea, ȋntreţinerea şi administrarea instrumentelor informatice software, administrarea
licenţelor software. Administrarea drepturilor de acces al utilizatorilor la resursele sistemului
informatic, asigurarea securităţii sistemului informatic si alte activităţi administrative IT.
B

Responsabilităţi şi atribuţii

Instalează, întreţine, gestionează si administrează echipamentele de calcul, de birou,
imprimantele si echipamentele de comunicatie. Propune configuraţia optimă a echipamentelor
care urmează a fi achiziţionate si incluse in sistemul informatic. Planifică reviziile periodice ale
componentelor (reţele, staţii de lucru, periferice), in scopul evitării căderilor accidentale ale
acestor sisteme. Intervine prompt în cazul întreruperii functionarii sistememlor IT, in vederea
repunerii cit mai rapide in functiune.
Evaluează starea tehnică a echipamentelor de telecomunicaţii si de tehnica de calcul ale firmei,
se autoinstruieşte privind exploatarea acestora conform manualelor de utilizare şi asigură
depanarea defecţiunilor sau, după caz, propune apelarea la o terţă persoană însoţită de analiza
costurilor intervenţiei. Răspunde de menţinerea unui bun nivel de performanţă tehnică a
activităţilor operative ale firmei, precum şi de îmbunătăţirea sistematică a echipamentelor
conform noutăţilor apărute pe piaţă
Instalează şi upgradează sistemele de operare ale staţiilor de lucru, instalează şi upgradează
software-ul utilizator de pe staţiile de lucru, asigură buna funcţionare a calculatoarelor din punct
de vedere software in vederea asigurării condiţiilor optime de desfaşurare a activităţilor
operaţionale. Configurează calculatoarele utilizator conform regulilor de utilizare a
echipementelor IT definite de catre managementul ierarhic superior. Propune imbunătăţiri ale
configuraţiilor software şi după acordul managementului ierarhic superior le implementează.
Asigura protectia retelei informatice impotriva actiunilor distructive sau perturbatoare din mediu
intern sau extern, Organizează bunul mers al reţelei conform principiilor funcţionale ale nivelelor
de securizare a datelor. Salvează regulat întregul sistem de date din reţea, în momentul
permiterii acestui lucru, pentru asigurarea recuperării informaţiilor în caz de necesitate.
Asigura evidenţa licenţelor necesare utilizării programelor informatice de către firmă si eventual
si de către clienţii acesteia. Participă la testarea aplicaţiilor software dezvoltate sau
implementate pentru firma sau pentru clienti. Cunoaşte aplicaţiile suport ale sistemului
informatic ale firmei, şi are competenţe de evaluare a situaţiilor de disfunţionalitate.
Răspunde la solicitările utilizatorilor pentru intervenţii şi suport specializat IT, cu scopul rezolvării
sarcinilor operative legate de utilizarea echipamentelor sistemului IT si programelor informatice
din dotarea firmei. Ţine evidenţa situaţiilor critice care afectează bunul mers al activităţii pe
domeniul IT şi propune soluţii de remediere. Susţine, în cadrul organizat pe linie ierarhică,

activităţi de instruire a utilizatorilor de echipamente de tehnică de calcul şi telecomunicaţie
pentru date. Cunoaşte si aplică noutăţile care apar in domeniul specific de activitate.
Administrează şi gestionează drepturile de acces la aplicaţiile informatice ale firmei. ia măsuri
de protecţie a informaţiilor impotriva accesului neautorizat. Ia măsuri de securitate în cazul
sesizărilor venite de la utilizatori legate de posibile accesari neautorizate ale informaţiilor.
Atribuie nume utilizator şi parole unice, drepturi de citire şi de scriere ale utilizatorilor. Verifică
periodic istoricul inregistrărilor de acces la informaţiile electronice ale firmei în vederea detectării
activităţilor informatice neautorizate.
Cerinţe profesionale/ profil al candidatului

C






Studii superioare ȋn domeniul IT ( informatică, calculatoare, automatizări);
Cunoştinţe privind administrarea sistemelor informatice, cunoştinţe hard şi soft;
Experienţă în domeniu – minim 3 ani;
Cunoştinţe de limba engleză ( în special termeni tehnici);
Disponibilitate, flexibilitate, profesionalism.

