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Descriere loc de muncă Fisa Postului
 
<u> SCOP: </u> <br> Opereaza si intretine echipamentele si aplicatiile pentru serviciile de
prepaid si IN (CS (Ericsson Charging System); SDP (Service Data Point); CCN (Charging
Control Node); VS (Voucher Server); AIR (Account Information and Refill Server); CRS
(Charging data Reporting System); MINSAT (Mobile Intelligent Network System Administration
Tool server)) precum si alte noduri de Prepaid si IN in scopul asigurarii unei functionari la
un randament maxim al acestora, respectand indicatorii de performanta stabiliti la nivel de
companie. <br> Contribuie la asigurarea activitatilor zilnice necesare gestionarii portofoliului
prepaid, participa la proiectarea si implementarea de noi servicii si produse Prepaid/IN,
conform specificatiilor comerciale primite, participa la integrarea elementelor de reţea necesare
asigurarii serviciilor Prepaid/IN. <br> <br> RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE:



 
<br> <br>
 
 
Cerinţe/Calificare/Diploma
 
<br> Cerinţele postului <br> <br> <u>Studii: </u>

 
<br> <br> <u>Experienţa în muncă: </u>

 
<br> <br> <u>Cunoştinţe, Aptitudini & Abilităţi: </u>

 
<br> <br>
 
 
Telekom Romania
 
<br>Telekom Romania este un brand dinamic, care oferă servicii de telecomunicaţii fixe şi
mobile complete, inovatoare, personalizate pentru o comunitate vastă de clienți, cu aproximativ
10 milioane de contracte de servicii. Este parte a grupului Deutsche Telekom – unul dintre
liderii globali de comunicatii integrate, prezent în 51 de țări de pe 5 continente. <br>Soluțiile
noastre deschid o lume infinită de oportunități de a împărtăși cele mai frumoase și emoționante
experiențe cu familia, prietenii, colegii și cu cei din jurul nostru. Misiunea noastră este să
îmbogățim viețile oamenilor, oferindu-le acestora servicii integrate fixe și mobile, tehnologii
de ultimă generație 4G, fibră optică, precum și Internet TV, care aduce utilizatorilor o nouă
experiență de divertisment, cu acces la conținut exclusiv și de calitate, pe toate ecranele, și
funcționalități interactive avansate. În ceea ce privește clientii business, Telekom Romania este
partenerul de încredere al companiilor, pentru care oferim soluții complete de comunicații și
IT&C care să sprijine companiile să devină mai competitive și mai agile. <br>Soluțiile noastre
conectează oameni, mașini și conținut, pentru un viitor mai bun, mai sigur și mai simplu. <br>
<br>
 
Şansa ta
 
<br> BENEFICIILE NOASTRE:



 
<br> <br> Inainte de a aplica pentru aceasta pozitie va invitam sa accesati urmatorul link:
https://www.telekom.ro/informare-candidat-dataprivacy pentru a va informa cu privire la modul
in care Telekom Romania prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal. <br>
Termen de aplicare: 27 august 2019 <br>
 
 
Contact
 
Telekom Romania
 
Mihai Comsa
recrutare@telekom.ro
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