Carreiras
FAÇA PARTE DA EQUIPE DA
3LAYER
Vagas Abertas
Analista de Governança de TI - 2 vagas — Buscamos profissionais de nível Pleno ou Sênior, para trabalhar dentro de nossos clientes em São
Paulo e Belo Horizonte atuando na Governança da TI destes clientes e sendo apoio nos processos a serem configurados e manutenidos nas
ferramentas da Atlassian com Jira Software, Jira Service Management e Confluence. Venha fazer pare do time de uma das consultorias Atlassian Pl
atinum Solution Partner no Brasil com mais de 10 anos de experiência em projetos Atlassian, sempre agregando valor aos negócios de nossos
clientes.
Estamos em uma ano de grande expansão e temos pelo menos 2 vagas a serem preenchidas deste perfil, não perca tempo e venha fazer parte
do nosso processo seletivo e quem sabe trabalhar em uma das melhores e maiores parceiras Atlassian do Brasil.
Esperamos de nossos candidatos a pro-atividade e agilidade para agregar valor aos negócios de nossos clientes, suportando e aconselhando na
melhor forma de utilizar o gerenciamento de serviços de TI (ITSM) ou gerenciamento de portfolios e projetos, gestão de conteúdos e base de
conhecimento, KPIS e OKRs e metodologias Ágeis e demais Boas Práticas de Governança de TI.
Vagas para Analistas JIRA e Confluence — Buscamos profissionais em todos os níveis, Junior, Pleno ou Sênior, para trabalhar junto com nosso
time de especialistas Atlassian, em uma das consultorias Atlassian Platinum Solution Partner no Brasil com mais de 10 anos de experiência em
projetos Atlassian, sempre agregando valor aos negócios de nossos clientes.
Somos uma empresa 100% aderente ao Home Office e garantimos todas as condições para que o seu talento possa ser desempenhado da melhor
maneira em conjunto com nossa equipe de especialistas Platinum.
Estamos em uma ano de grande expansão e temos 4 (quatro) vagas a serem preenchidas de imediato, e outras 2 (duas) vagas a serem
preenchidas no segundo trimestre de 2021, não perca tempo e venha fazer parte do nosso processo seletivo e quem sabe trabalhar em uma das
melhores e maiores parceiras Atlassian do Brasil.
Esperamos de nossos candidatos a pro-atividade e agilidade para agregar valor aos negócios de nossos clientes, suportando e aconselhando na
melhor forma de utilizar o gerenciamento de serviços de TI (ITSM) , o gerenciamento de portfolios e projetos, gestão de conteúdos e base de
conhecimento, KPIS, OKRs e metodologias Ágeis dentro do ALM de soluções Atlassian.
Responsabilidades
Avaliar e desenvolver configurações e customizações necessárias nos produtos Atlassian, como JIRA Software, JIRA Servide Deks,
Confluence e Apps do MarketPlace para melhorar os processos dos nosso clientes;
Prestar suporte, configurar, atualizar e personalizar os produtos Atlassian;
Solucionar problemas e erros de aplicação de depuração e problemas de desempenho na soluções do ALM Atlassian;
Garantir o nível de satisfação das soluções entregues aos clientes
Colaborar com as documentações e alimentações da base de conhecimento interna para fortalecer e distribuir o conhecimento com a
equipe;
Analisar requisitos de negocio com os clientes e recomendar as melhores soluções técnicas;
Identificar melhorias nos processos existentes do cliente e recomendar melhorias de soluções técnicas adequadas;
Preparar e ministrar workshops e treinamentos para clientes e equipes internas;
Preparar e apoiar em apresentações técnicas e demonstração de produtos para clientes e times internos, apresentações via webinars,
agendas remotas ou presenciais.
Relações Públicas - Home Office — Buscamos profissional da área de relações públicas com sólida experiência para desenvolver comunicação,
relacionamento e engenharia social com o mercado, leads, clientes, concorrentes, fabricantes e parceiros comercias com o propósito de ampliar e
qualificar nossa base de negócios, fortificar nossa matriz comercial e estimular os canais de comunicação na empresa.
3layer Tecnologia procura Gerente de Projetos
3layer Tecnologia procura Atlassian System Admin — Buscamos profissional para atuar em projetos Atlassian atendendo nossos clientes pelo Brasil.
É necessário ter conhecimentos em Administração de Sevidores Linux, Instalação e Configuração de Banco Postgresql, desejável já ter instalado e
configurado produtos da Atlassian com Jira e Confluence.
Principais responsabilidades:
Envolver-se com clientes em trabalhos de consultoria envolvendo produtos Atlassian, como Bamboo, Bitbucket, Jira Software e Confluence;
Avaliar e desenvolver as configurações e customizações necessárias em nos pipelines de build e deploy do software Bamboo integrado com
Bitbucket e Jira da Atlassian. Solucionar problemas e erros de aplicação de depuração e problemas de desempenho;
Ter uma forte cultura de serviço voltada ao cliente, dentro da equipe que opera diariamente, com uma forte atitude e proatividade e Cultura
DevOps e Entrega Contínua;
Atuar nos procedimentos de instalação, tuning, configuração dos softwares Jira, Confluence, Crowd e Bitbucket nas versões Server e Data
Center, software Bamboo na versão Server e demais produtos da suite ALM da Atlassian
3layer procura Consultor Atlassian - Venha fazer parte de uma das melhores consultorias Atlassian do Brasil — Buscamos profissional para atuar em
projetos Atlassian atendendo nossos clientes pelo Brasil. É necessário ter conhecimentos em análise de processos, vivência especializada na
customização e configuração da plataforma Atlassian, bem como conhecimentos nos principais produtos Atlassian.
Principais responsabilidades:

Envolver-se com clientes em trabalhos de consultoria envolvendo produtos Atlassian, como JIRA Software (Agile), JIRA Service Desk e
Confluence;
Avaliar e desenvolver as configurações e customizações necessárias em JIRA para melhorar os processos de clientes, dar suporte,
configurar, atualizar e personalizar os produtos Atlassian. Solucionar problemas e erros de aplicação de depuração e problemas de
desempenho;
Ter uma forte cultura de serviço voltada ao cliente, dentro da equipe que opera diariamente, com uma forte atitude e proatividade;
3layer procura Jira Administrator HomeOffice - Venha fazer parte de uma das melhores consultorias Atlassian do Brasil — Buscamos profissional
para atuar em projetos Atlassian atendendo nossos clientes de forma remota. É necessário ter conhecimentos em análise de processos, vivência
especializada na customização e configuração dos produtos Jira, bem como conhecimentos nos principais produtos Atlassian.
Principais responsabilidades:
Envolver-se com clientes em trabalhos de consultoria envolvendo produtos Atlassian, como JIRA Software (Agile), JIRA Service Desk e
Confluence;
Avaliar e desenvolver as configurações e customizações necessárias no JIRA para melhorar os processos de clientes, dar suporte,
configurar e personalizar os produtos Atlassian. Solucionar problemas e erros de aplicação de depuração e problemas de desempenho;
Ter uma forte cultura de serviço voltada ao cliente, dentro da equipe que opera diariamente, com uma forte atitude e proatividade;
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