Delivering IT Solutions

ვაკანსია
IT კომპანია LAB Technologies აცხადებს ვაკანსიას ინფრასტრუქტურის
მიმართულებით IT ინფრასტრუქტურის ინჟინერის თანამდებობაზე.
სამუშაო ადგილი: თბილისი, ნ. ბოხუას #6
სამუშაო განაკვეთი: ორშაბათი-პარასკევი, 10:00-18:00 სთ
ანაზღაურება: 4500 ლარი

ფუნქცია-მოვალეობები:
• IT ინფრასტურული პროექტების დაგეგმვა;
• მოთხოვნის დამუშავება, მწარმოებლის არჩევა(სხვადასხვა ნიუნანსის
გათვალისწინებით);
• ლისტ ფასის მიწოდება ოპერაციის დეპარტამენტისთვის და ცვლილებებში
მონაწილეობის მიღება;
• გაყიდვის და ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ტექნიკური
მახასიათებლების და ჩასატარებელი სამუშაოების აღწერა;
• კლიენტებთან ტექნიკური ნაწილის შეთანხმება;
• ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა და ხელშეკრულების დადების შემდეგ
პროექტის განხორციელება,დანერვა და ინტეგრაცია;
• საჭიროებიდან გამომდინარე კლიენტებისთვის მხარდაჭერის გაწევა;
• ტექნიკური ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორების უზრუნველყოფის
კონტროლი;
• სტრატეგიული მწარმოებლების ინჟინერებთან მუდმივი კავშირი და საჭირო
სერტიფიკატების მოპოვება;
• კომპანიის მიერ ორგანიზებულ ფორუმებში, სემინარებში, ვებინარებში,
გასვლით ღონისძიებებში და სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის
მიღება;
• ბაზარზე არსებული სიახლეების მუდმივი გაცნობა და პროფესიული
განვითარების, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუშაობა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
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•
•
•

უმაღლესი განათლება;
ტექნიკურ სფეროში მუშაობის მინიმუმ 3-4 წლიანი გამოცდილება;
რუსული და ინგლისური ენების მაღალ დონეზე ცოდნა;

პიროვნული მახასიათებლები:
• გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის კარგი უნარი;
• ეფექტური და დამაჯერებელი კომუნიკაციის უნარი;
• სწრაფი რეაგირების უნარი;
• კომფლიქტური სიტუაციის მართვის უნარი;
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
ჩვენ გთავაზობთ:
• მეგობრულ და კომფორტულ სამუშაო გარემოს;
• ჯანმრთელობის დაზღვევას;
• განვითარების საშუალებას;

ჩვენს შესახებ:
•
•
•
•
•
•

LAB Technologies დაარსდა 2008 წელს.
ვართ ქართული IT ინტეგრატორი კომპანია
ბიზნეს მოდელია - B2B.
მომხმარებლები - საჯარო და კერძო სექტორი
გვაქვს 6 ძირითადი მიმართულება
წარმოვადგენთ 15 + ბრენდს

მიმართულებები:
•
•
•
•
•
•

ქსელური გადაწყვეტილებები
სერვერები, სთორიჯები, HCI
კიბერუსაფრთხოება
პროგრამული უზრუნველყოფა
PS მიმართულება
ტექ სერვისები, ინტეგრაცია

ბრენდები:
CISCO, DellEMC, HP Inc., Lenovo, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, Palo Alto,
Aruba, Nakivo, Extreme Networks and etc
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ჩვენი ოფისი:
მისამართი: თბილისში, ნოდარ ბოხუას 6
საიტი: www.lab.ge
სოც ქსელები: Facebook LinkedIn
ტელ: 032 229 06 09

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოგვიგზავნოთ ელ.
ფოსტაზე: tinatin.mamisashvili@lab.ge არაუგვიანეს 2022 წლის 18 აგვისტოს და
სათაურის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება „IT ინფრასტრუქტურის
ინჟინერი“

ჩვენი კომპანია დასაქმებისა და შრომითი ურთიერთობის თანაბარ პირობებს უქმნის ნებისმიერ დაქირავებულსა და კანდიდატს, მისი
რასის, რელიგიის, მრწამსის, სქესის, ეროვნების, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, შეზღუდული შესაძლებლობების,
გენდერული იდენტობის, პოლიტიკური შეხედულების ან სხვა ნიშნის მიუხედავად. IT კომპანია LAB გამორიცხავს ნებისმიერი სახის
დისკრიმინაციას შერჩევისა და თანამშრომლობის ყველა ეტაპზე.
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