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Solution Designer - Technical Project
Lead
Karrierszint:
Szerződés típusa:
Helyszín:
Pályázat határideje:
Szükséges szakmai tapasztalat:
Munkakörhöz szükséges utazás:
Szükséges nyelvismeret:

Középfokú végzettség
Teljes munkaidő - Határozatlan idejű
Budapest Debrecen Pécs Szeged
1-3 év
0%
angol

Feladat
This role has a strong focus on driving,
preparing & coordinating technical topics
(with a good skill in project management).
This role has also a strong focus on the
integration of the iMSA platform with
connected applications on NatCo &
Freemove level and further Telekom
applications
Devising solution concepts for the
development/improvement of virtual
products/services taking into account the
specific business requirements
Evaluating the requirements and how they
can be integrated into technology solutions,
and assessing the technological options for
implementation (bridge between business
and technology)
Preparing technical design documents (e.g.,
functional specifications) and cost benefit
analyses
Analyzing requirements taking into account
the specific business requirements and
implications; devising and coordinating the
business/process model in the task area
Clarifying the prerequisites for the operation
and use of current interfaces to stakeholders
Functionally steering the implementation of
solution concepts (business requirements);
in this context, close collaboration with IT
experts and the business Managing complex
projects

Rólunk

Profil
Advanced level of English
Agile methods/mindset
DevOps knowledge
Business analyst experience
Customer focus
Analytical thinking
Concept development
Good communication
Cross functional collaboration

Kapcsolat

A 2020. július 1-jétől Deutsche Telekom IT Solutions
márkanéven működő IT Services Hungary (ITSH)
Magyarország legnagyobb ICT-munkaadója, a
Deutsche Telekom Csoport tagja. A 2006-ban alakult
vállalat jelenleg több mint 4500 munkavállalóval
nyújtja az informatikai és telekommunikációs
szolgáltatások széles portfólióját. Az ITSH 2019-ben
elnyerte a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) a
legjobb oktatási együttműködésért járó díját,
valamint a PwC Magyarország független kutatása
alapján a legvonzóbb magyarországi munkahelyek
közé sorolják, a cég emellett megkapta a
legetikusabb multinacionális nagyvállalat címet is. A
cég folyamatosan fejleszti mind a négy – budapesti,
debreceni, pécsi és szegedi – telephelyét, és várja a
képzett IT szakemberek jelentkezését.
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Kérdése van?

E-Mail: myhr_recruitment@telekom.com

