
فناورانی شوید

تجربه کنید

رشد کنید
فرصت های شغلی در فناوران

گروه مدیریت:
مدیر پروژه

مدیر محصول

گروه برنامه نویسی:
برنامه نویس ارشد

برنامه نویس
کمک برنامه نویس

گروه تحلیل:
تحلیل گر کسب و کار

تحلیل گر س�ستم
کمک تحلیل گر
تحلیل گر تست

گروه تست نرم افزار:
تستر ارشد نرم افزار

تستر نرم افزار

گروه هوش تجاری:
BI کارشناس
گزارش ساز

گروه پش�یبانی نرم افزار:
پش�یبان تحلیل ارشد

پش�یبان تحلیل

گروه جذب و آموزش:
C# , SQL Server مربـی آموزش فنی

20%



شــرکت فناوران اطالعات خبره در سال ۱۳۸۲ فعالیت خود 

را  بــا هــدف مکانیزاســیون صنعــت بیمــه آغــاز کــرد و امــروز 

به لطف خداوند و با تالش و همت جوانان ایرانی، ۲۲ شرکت 

از ۲۷ شــرکت بیمــه ای بــا بیــش از ۳۰۰۰۰ کاربــر، از راهکارها و 

ــر  ــال حاض ــد و در ح ــتفاده می کنن ــاوران اس ــوالت فن محص

از  خصوصــی  بیمــه  شــرکت های  فعالیــت   ٪۹۰ از  بیــش 

طریــق محصــوالت فنــاوران صــورت می پذیــرد. شــرکت 

فناوران اطالعات خبره در مدت ۱۴ سال فعالیت، خدمات 

و  جامــع  ســامانه  حوزه هــای  در  متنوعــی  و  گســترده 

ــی  ــوالت مب�ن ــاری و محص ــوش تج ــری، ه ــه بیمه گ یکپارچ

بــر وب در اختیــار شــرکت های بیمــه ای شــریک خــود قــرار 

داده است.

همــکاران مــا ارزشــمند ترین ســرمایه های مــا هســ�ند. 

فنــاوران بــاور دارد کــه بــرای حفــظ و نگه داشــت یــک 

محیــط کاری ایــده آل بایــد در جهــت بهبــود حرکــت کــرد و 

بازخوردهایـــی کــه از اعضــای خانــواده کاری خــود می گیریــم 

ــوده  ــان ب ــیر تعالی م ــا درمس ــای م ــن راهنم ــواره بهتری هم

است.

...فناوران

از زبان مدیران
فناورانی شوید

تجربه کنید

رشد کنید

تهران، خیابان گاندی جنوبـی، کوچه نهم
۴۱۸۵۵۰۰۰ ٧، واحــد ١ تلفن:  پــ��

www.iraneit.com

linkedin.com/company/iraneit-co-

instagram.com/eit.recruitment

t.me/eitrecruitment

جهت شروع همکاری به صفحه
روبرو مراجعه فرمائید 

فناوران در صفحات اجتماعی #

.

     ا�ــر می خواهیــد در فضایـــی فعــال، تخصصــی و صمیمــی 

توانایـی های خود را شکوفا �نید... 

    ا�ــر نــوآور، خــالق، خــوش فکــر، پرتــالش و مشــتاق 

پیشرفت و مشارکت در یک پروژه ملی هس�ید... 

     ا�ــر بــه دنبــال یــک مســیر حرفــه ای هســ�ید کــه الهــام 

بخش رشد و  پویایـی تان باشد... 

    ا�ــر می خواهیــد آینــده شــغلی مطمئنــی بــرای خــود 

ترسیم کنید...

همواره درخانواده فناوران جایـی برای شما هست.


