Senior System Administrator (m/f)
A APR – Management Solutions é uma empresa em constante mudança! Com 26 anos no
mercado, divide-se em duas unidades de negócio:
•

Soluções de Gestão cuja atividade passa por implementar, a nível nacional e
internacional, o ERP Microsoft Dynamics NAV e prestar serviços de Consultoria e
Desenvolvimento Aplicacional;

•

Soluções de Sistemas onde prestamos serviços na área de Infraestrutura
Datacenter, Redes, Segurança e Cloud.

A APR está a recrutar um Senior System Administrator (m/f) para o seu Departamento
de Sistemas.

Principais Responsabilidades:
•

Integração na área de negócio de Engenharia de Sistemas e Operações

•

Implementar projetos de infraestruturas datacenter, networking e backups

•

Assegurar a gestão e monitorização da infraestrutura interna e de Clientes
(computadores, servidores, redes, firewalls, etc.)

•

Assegurar a produção de documentação técnica e guias de operações

•

Acompanhar a evolução do mercado, nomeadamente novas tecnologias

Experiência:
•

Experiência mínima de 3 – 5 anos em funções similares em implementação de
projetos, administração de sistemas e suporte.

Perfil Académico e Técnico:
•

Licenciatura em Engenharia Informática ou similar (preferencial)

•

Conhecimentos Obrigatórios:
o

Implementação e Administração de Soluções:
▪

Servidores e Storage (HPE, Lenovo)

▪

Virtualização (HyperV/VmWare)

▪

Networking (HP/Aruba)

▪

Segurança e backups

o

Sistemas Operativos Windows

o

Gestão de Active Directory, DNS, DHCP, Exchange, SharePoint e IIS
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Perfil Complementar:
•

Grande capacidade de adaptação a novas tecnologias e produtos

•

Responsabilidade, proatividade, autonomia e boa capacidade de trabalho em
equipa

•

Delivery oriented

•

Bons conhecimentos de Inglês

•

Capacidade para investigar e resolver problemas

•

Capacidade de comunicar conceitos e questões técnicas a indivíduos não
técnicos

•

Possuir Certificações de Fabricantes (HPE, Microsoft, VmWare) (preferencial)

•

Possuir Carta de Condução Categoria B

•

Disponibilidade para deslocações de curta duração em território nacional

Outras Condições:
▪

Integração numa empresa com forte visibilidade em projetos de média/grande
dimensão

▪

Participação em projetos de elevada complexidade e inovação

▪

Formação contínua

▪

Integração em excelente ambiente empresarial com equipa experiente e
dinâmica

▪

Certificações de Fabricantes

Caso se enquadre no perfil traçado e procura uma oportunidade de desenvolvimento
profissional que lhe proporcione novos desafios e projetos aliciantes para a sua
carreira, envie o seu curriculum vitae, indicando a referencia, para o endereço de
correio eletrónico: rec.humanos@apr.pt
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