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Ideal Candidate
Cerinte
• Studii superioare, de preferinta tehnice (inginerie software, calculatoare, automatizari).
• Cunostinte foarte bune de utilizare a procesoarelor de texte, a instrumentelor DTP si a celor de tipul
(online) help authoring.
• Experienta dovedita in realizarea de manuale de utilizare, brosuri de prezentare, etc, constituie un
avantaj.
• Capacitate foarte buna de comunicare, scris si oral.
• Cunosterea standardelor ISO/IEC 12207 (12207.1) sau MIL STD 498 constituie un avantaj.
• Limba engleza, scris si vorbit. Cunoasterea limbilor germane sau franceza constituie un avantaj.
• Abilitatea de a lucra cu aplicatii in sistemul de operare MS Windows.
• La interviul initial candidatii trebuie sa prezinte esantioane ale realizarilor lor in acest domeniu si/sau sa
fie pregatiti sa realizeze schita unui manual de utilizare sau a unui material de prezentare.

Job description
Descrierea postului
Membru al Compartimenului Suport Dezvoltare; elaboreaza si asigura corectitudinea documentatiei
interne si pentru utilizator referitoare la procesul de cercetere/dezvoltare si la instalarea, configurarea,
utilizarea si promovarea unor produse sau sisteme
Responsabilitati
• Culege informatiile de la echipele de dezvoltare (sistem, dezvoltare software, dezvoltare hardware,
testare, etc...), editeaza si produce documentatia tehnica, operationala si pentru utilizator.
• Elaboreaza materialele de instruire pentru produsele si sistemele dezvoltate.
• Participa la sedintele de analiza (afaceri, dezvoltare software/hardware, testare,etc.).
• Asigura coerenta si calitatea documentelor.
• Plaseaza documentatia sub managementul de configuratie si asigura actualizuarea si intretinerea
acesteia.
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Company details
UTI CONSIDERA SI TRATEAZA OAMENII CA PE CEA MAI VALOROASA RESURSA
Salariu motivant
Mediu de lucru placut
Oportunitati de promovare si un plan personalizat de cariera
Empowerment  credinta in individ, dezvoltarea sentimentului de participare si proprietate
Accesul la actionariatul UTI
Plan de incentivare corespunzatoare performantelor personale si ale organizatiei
Programe de evaluare si dezvoltare a abilitatilor profesionale
Oportunitatea contributiei in proiecte de dimensiuni impresionante
Tratament corect si sanse egale
UTI SYSTEMS este un integrator de sisteme care furnizeaza solutii complete pentru sisteme de
securitate, tehnologia informatiei si comunicatii, inginerie civila, folosind tehnologii si echipamente
fabricate de producatori de renume, ca si aplicatii software dedicate.
Divizia Sisteme de Securitate cuprinde departamente a caror competenta acopera o gama larga de
servicii în domeniile ingineriei şi a integrarii de sisteme complexe de securitate, cercetarii si dezvoltarii
de produse hardware si software, ca si al managementului de proiecte şi consultantei.
Misiunea Diviziei Sisteme de Securitate
De a consolida poziţia UTI pe piaţa sistemelor de securitate complexe
De a deveni leader pe piata sistemelor electronice de aparare si senzorilor
De a oferi solutii globale pentru securitatea clientilor
Locul pe piaţă:
UTI SYSTEMS prin Divizia Sisteme de Securitate este lider în domeniul sistemelor integrate de
securitate complexe
Personal: UTI Sisteme de Securitate are in prezent un nr. de 1200 salariati
Pentru mai multe detalii, accesati www.uti.ro .
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