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Técnico de IT – Lisboa
Description
A HRB Solutions encontra-se a recrutar para empresa líder no sector da energia.
Para o Departamento de Serviços de Energia, que atua no sector da produção
descentralizada e gestão eficiente de energia, em forte crescimento e
consolidação, pretende recrutar um Técnico de IT (M/F).
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Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas
especificações e comandos necessários para sua utilização;
Desenvolvimento da área de Informática da empresa e Desenvolvimento de
planos de ação na área das TI e das comunicações;
Organizar e controlar os softwares e hardware necessários para a
execução das tarefas operacionais;
Manutenção da rede local da empresa – gestão de redes (executar o
controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase
de processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de
redes de computadores) de forma manter operacionais todos os periféricos
e outros dispositivos conectados;
Administração dos recursos informáticos da empresa – executar o suporte
técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos,
com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e
componentes sempre que necessário;
Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos
equipamentos em sua área de atuação;
Gestão, manutenção e operação do ERP (PHC) em colaboração com a
software house (OCR);
Organizar e participar em programas de formação sempre que solicitado –
Formação e suporte a utilizadores;
Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos
programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais.
Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a
operação e manutenção das redes de computadores.
Gestão de fornecedores e de contratos de TI e de comunicações
Manutenção dos servidores da empresa
Manutenção de computadores pessoais fixos, portáteis, tablets e
smartphones – Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos;
Suporte a aplicações de gestão e de escritório
Gestão de contas, domínios e alojamentos web
Gestão de plataformas web;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.

Qualifications
Formação profissional em Informática compatível com as funções
Outros cursos/especializações ou certificações especializadas na área das
TI
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Conhecimentos de utilização PHC (valorizado, mas não eliminatório)
Sólidos conhecimentos de MS Office
Experiência em desenvolvimento aplicacional em ambientes Web
Bons conhecimentos de Inglês
Carta de condução
Disponibilidade para deslocações
Objetivos de carreira orientados para a área das TI
Boa capacidade de comunicação e trabalho em equipa
Boa capacidade de organização e cumprimento de tarefas
Atitude proactiva, gosto pela aprendizagem e melhoria contínua
Conhecimentos na manutenção de redes estruturadas, LAN, WAN e VPN;
Experiência de manutenção e utilização de sistemas operativos Windows
(obrigatório)
Experiência de virtualização de servidores;
Experiência de administração de bases de dados (SQL Server e MySQL)
Experiência de manutenção e assistência a computadores pessoais
(Windows)
Experiência com plataformas móveis (smartphones e tablets Android, iOS e
Windows)
Experiência na conceção, implementação, revisão e gestão de sistemas de
segurança de dados e de cópias de segurança
Conhecimentos de conceção, implementação e revisão de planos de
contingência
Conhecimentos em Sistemas de Informação e Comunicação

Job Benefits
Integração numa empresa sólida e numa área de negócio muito promissora
em forte crescimento nacional e internacional;
Possibilidade de integração numa equipa dinâmica e com fortes relações
profissionais
Plano de progressão na carreira iniciando-se com Formação em Contexto
Prático + Estágio Emprego IEFP (9 meses).
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