Na Ambar valorizamos o trabalho em equipa, a iniciativa e
a vontade de superação. Para tal procuramos pessoas
qualificadas, entusiastas e comprometidas.

CARGO: Engenheiro/a de voz e dados para Lisboa
QUALIFICAÇÃO: Engenheiro/a de Telecomunicações
DESCRIÇÃO
A IBERAMBAR é uma empresa com sede em Lisboa que pertence ao GRUPO AMBAR localizada em
Espanha. É uma empresa de engenharia especializada na integração global de sistemas de
comunicação que centra a sua atividade em desenho, instalação, manutenção, serviços, e
soluções convergentes dentro das áreas relacionados com redes, comunicações unificadas,
segurança e imagem.
O GRUPO AMBAR está no mercado há mais de 20 anos e é especializado na integração global de sistemas de
comunicação, que centra a sua atividade em desenho, instalação e manutenção de soluções convergentes, nas
áreas da Cibersegurança, Voz, Dados, Segurança, Energia e Imagem, e tem nos seus quadros mais de 250
pessoas.
A IBERAMBAR precisa de incorporar um Engenheiro/a de Redes de Dados e de Voz IP para sua sede em Lisboa
(Portugal).
PRINCIPAIS FUNÇÕES

IDIOMAS

EXPERIÊNCIA EM

-

Análise de incidentes e resolução de problemas.
Administração de equipamentos LAN, WIFI e Segurança Perimetral dos
principais fabricantes: Cisco, Alcatel, HP, Juniper
Administração de equipamentos de Comunicações Unificadas: Cisco, Alcatel,
Avaya, etc.
Desenho de soluções.
Implementação de novos projetos e soluções em clientes.

-

Português
Espanhol é valorizado

-

Redes LAN e WAN. Switching e Routing.
Wireless LAN e Sistemas Rádio.
Firewall e tecnologias de Proxy.
Acesso remoto SSL e VPN.
Balanceamento de carga: linha e servidores.
Cisco Communications Manager, Alcatel, Avaya Aura Communication
Manager, etc.
Valoriza se conhecimento e experiência em gestão de aplicações Call Center
Avaya, Alcatel, Cisco, etc.- Experiencia en TDD.
Experiencia en Integración continua.
Experiencia en Sistemas de Control de cambios.
Experiencia en BB.DD. relacionales.
Experiencia en BB.DD. BigData.

-

-

OFERECE SE

-

Incorporação num Grupo Empresarial Solido, em constante crescimento, e
projetos de grande dimensão.
Equipe jovem e dinâmica.
Formação contínua, a cargo da empresa.

Os Interessados devem enviar o seu Cv para: rrhh@ambar.es

twitter.es/ambargrupo
youtube.com/AmbarTelecom
linkedin.com/company/iberambar

