CRESCENDO, Casa de Soluții IT&C, furnizează aplicații, soluții de infrastructură și servicii de
integrare personalizate, prin care organizațiile obțin maximum de câștig din informațiile de
afaceri. Clienții Casei de Soluții IT&C economisesc efort și resurse, găsind sub același acoperiș
punctul unic de contact pentru implementarea de noi soluții IT&C și pentru integrarea lor cu cele
existente. Prin parteneriatele dezvoltate cu lideri mondiali din industria IT&C, a competențelor și
experienței câștigate în timp, CRESCENDO oferă clienților săi libertatea de a opta pentru soluția
care răspunde cel mai bine obiectivelor lor de afaceri. Un factor semnificativ care contribuie la
succesul nostru este aderarea la un set de valori împărtășite, pe care le «respirăm», le susținem
și le promovăm în tot ceea ce facem:
● Performanță, Profesionalism și Profitabilitate (3P);
● Parteneriat;
● Spirit de echipă;
● Oportunități de dezvoltare personală;
● Stabilitate

Security Engineer
Descriere
 suport tehnic pentru rezolvarea problemelor ce tin de securitatea comunicatiilor in retelele IP
ale clientilor, in conditii prestabilite de timp de raspuns si rezolvare;
 reconfigurari ale solutiilor si echipamentelor de retea aflate in productie, in conformitate cu
cerintele clientilor;
 participarea la designul si implementarea de solutii noi la clienti;
 participarea la pregatirea si sustinerea de demouri si pocuri de solutii de securitate la
potentiali clientii.
Cerinte
 experienta in lucrul cu tehnologii si produse Cisco: ASA/PIX Firewall, IDS/IPS sensors, Ironport
WSA/MSA, NAC/ISE, ACS, VMS, SIEM, etc.;
 cunostinte solide in tehnologii L2 security: Port Security, IEEE 802.1X, DHCP Snooping, STP
Root Guard, etc.;
 cunostinte solide privind reteale wireless: WLC, AP, wIPS, MSE, etc.;
 experienta si cunostintele in domeniul securitatii in Cloud (VMware, Cisco UCS, Nexus1K,
VSG, etc.) constituie un avantaj;

 experienta anterioara si cunostinte solide in domeniul administrarii retelelor IP bazate pe solutii
Cisco;
 capacitate de lucru in conditii de stres;
 buna cunoastere a limbii engleze (scris / citit / vorbit);
 carnet de conducere categoria B.
Oferta (bonusuri, beneficii)
 pachet salarial corelat cu nivelul pietei;
 implicare in proiecte complexe si lucrul intrun mediu profesional;
 posiblitati de perfectionare profesionala;
 excelente oportunitati de dezvoltare in cadrul unei echipe de profesionisti.

Puteți aplica CVul la următoarea adresă: jobs@crescendo.ro

