Optikai hálózat fejlesztési senior mérnök
Magyar Telekom Nyrt.
Referenciaszám:
Ország:
Település:
Régió:
Munka jellege:
Munkakör szintje:
Szükséges nyelvtudás:
Szükséges tapasztalat:

103207
Magyarország
Budapest
Budapest
Teljes munkaidő - Határozatlan idejű
Diplomás
angol
3-5 év

Feladatok
<br> Meg akarod változtatni a világot? Tedd velünk! Legyél Optikai hálózat fejlesztési
senior mérnök a Magyar Telekomnál! <br>A Magyar Telekom jelenleg azon dolgozik, hogy
Magyarország jelentős területén kiépítse optikai lefedő hálózatát. Ehhez korszerű nyilvántartó
rendszerek biztosítják az alapot, és a legmodernebb tervező rendszerek támogatják a
Telekom hálózatának fejlesztését. Ha szeretnél ennek a történelmi fejlesztési folyamatnak a
részese lenni, akkor szívesen látunk az osztályunkon! <br> Ezt a pozíciót Neked ajánljuk, ha
érdeklődsz az alábbi feladatok iránt:
Részvétel a legnagyobb hírközlő-hálózat fejlesztési, beruházási program (SZIP)
Magyarországon történő megvalósításában
Fényvezetős távközlési hálózat és annak elemeinek fejlesztése, bevezetése, adaptálása
A beérkezőtávközlési műszaki-technológiai igények, problémák team csoportban történő
megoldása, kezelése és szakmai egyeztetése
Technológiai előírások, tájékoztatók készítése és naprakészen tartása
A Deutsche Telekom csoport leányvállalatainak szakmai képviselőivel történő távközlés
hálózati szakmai egyeztetések
<br> Rád van szükségünk, ha rendelkezel:
Elsősorban fényvezető kábel technológiai ismeretekkel és szakmai tapasztalattal
Szakirányú távközlési felsőfokú végzettséggel
Tárgyalási szintű aktív szakmai és beszélt angol nyelvtudással
Legalább 2 év szakmai tapasztalattal

Elvárások
<br> Te vagy az ideális jelöltünk, ha:
Határozottan tudod képviselni a szakmai szempontokat a külső és belső partnerekkel
történő egyeztetések során
Rendszerszemlélet, logikus gondolkodásmód jellemez
Folyamatos szakmai fejlődésre vágysz
Keresed a szakmai kihívásokat
Proaktív és kreatív vagy a problémák megoldásában
Együttműködési képességed fejlett
Az aktuális feladattól függően önállóan, vagy team munkában is képes vagy eredményesen
dolgozni
Jól kezeled a változásokat,ügyfélközpontú vagy
<br> Előnnyel indulsz a pályázók között, ha...

Van IT/telekommunikációs iparági tapasztalatod
Rendelkezel távközlési technológiai ismeretekkel és referenciákkal
A szakirányú végzettséged alapján céltudatosan dolgoznál fényvezető technológia
alkalmazásában, fejlesztésében
Van konstrukciós műszaki gyakorlatod, tapasztalatod
Rendelkezel nemzetközi környezetben szerzett tapasztalattal
<br> Cserébe lehetőséged lesz:
Széleskörű béren kívüli juttatási csomagban részesülni (laptop, mobil, cafetéria,
telekommunikációs előfizetés, egyéni képzési keret, biztosítás)
Igénybe venni munkatársi kedvezményeinket
Multinacionális és modern munkakörnyezetben végezni a munkádat
Időbeosztásodat önállóan megszervezni, akár részleges távmunka keretein belül
Folyamatos szakmai fejlődésre és versenyképes szakmai tudás megszerzésére
Részt venni különböző képzéseken, tréningeken
Dinamikus csapatban dolgozni

Magyar Telekom Nyrt.
<br>A Magyar Telekom, Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként több
millió kapcsolattal kötődik ügyfelei életéhez. Telefon, internet, tv és IT: minden téren minőségi,
megbízható és egyedülállóan széles szolgáltatáspalettával rendelkezünk. Arra törekszünk,
hogy innovatív megoldásainkkal áthidaljuk a távolságot ember és ember között, állandó
fejlesztéseinkkel növeljük az egyén lehetőségeit, így az ország versenyképességét. Célunk,
hogy szolgáltatásainkkal egyszerűbbé, könnyebbé és élménydúsabbá tegyük ügyfeleink életét,
ezzel újra és újra kiérdemeljük bizalmukat.
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