Amennyiben hirdetésünk
felkeltette érdeklődését,
kérjük, küldje el önéletrajzát
bérigénye megjelölésével a
cv@nemzetiutdij.hu e-mail
címre.
Jelentkezési határidő:
2022.05.31.
Szívesen csatlakoznál egy stabil, egyedi szakmai profillal rendelkező állami
cég csapatához?
Fontos számodra a folyamatos szakmai fejlődés? Szeretnél kihívást jelentő
feladatokon dolgozni különleges és változatos adatokkal? Vonzó
számodra az otthoni munkavégzés lehetősége?

Adattárház fejlesztő / rendszerszervező
kollégát keresünk
A következő feladatok várnak rád:
 adattárházi folyamatok fejlesztése, a legújabb WhereScape 3D és RED
alapú adattárház automatizáció megoldás használatával,
 közreműködés az új DataVault alapú adattárház endszer kialakításában

Munkavégzés helye:
Budapest, Váci út 45.
Munkarend:
Irodai, heti 40 óra
Munkaviszony:
határozatlan idejű

 részvétel a fejlesztői és funkcionális tesztelésekben, kapcsolattartás a
külső fejlesztő cégekkel (együttműködés a fejlesztőkkel a teljes
megvalósítás életciklusa során),
 az üzleti igények alapján adatpiacok kialakítása, fejlesztése (fejlesztések
felmérése, rendszerezése, új adatkörök bevonása, a meglévők
optimalizálása), kapcsolattartás az üzleti területekkel,
 ad-hoc SQL lekérdezések készítése, PL/SQL kódolás,
 alkalmanként részvétel belső használatú szoftverek tervezésében,
fejlesztésében, tesztelésében.
Amit biztosítunk:
 kiemelkedő béren kívüli juttatások,
 részleges távmunka lehetőség,
 stabilitás és kiszámíthatóság, támogató szemlélet, elismerést nyújtó
szervezet és közösség,
 szakmai fejlődési lehetőség, belső és külső képzések,
 modern fejlesztési technológiák (DataVault, Wherescape, MongoDB,
Oracle, Linux)
 együttműködő, rugalmas csapat, jó hangulat,
 jól megközelíthető, kiváló infrastruktúrával rendelkező irodaház.

Jelentkezése megküldésével
hozzájárul ahhoz, hogy az
önéletrajzában megadott adatokat
a NÚSZ Zrt az adatvédelmi
tájékoztatóban meghatározottak
szerint kezelje, abból a célból, hogy
az állásajánlatra történő kiválasztást
lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását
bármikor, indokolás nélkül
visszavonhatja a cv@nemzetiutdij.hu
e-mail címre küldött elektronikus
levéllel.

Ideális jelölt vagy, amennyiben az alábbiakkal rendelkezel:
 legalább középfokú IT végzettség,
 minimum 2 év tapasztalat relációs adatbázisok (RDBMS), adattárház
ismeretek területén,
 ORACLE PL/SQL nyelv készségszintű ismerete,
 felhasználói szintű LINUX ismeretek,
 szoftverfejlesztési projektekben szerzett rendszerszervezői és/vagy üzleti
elemzői tapasztalat,
 jó szervezőkészség, kapcsolatteremtő készség, tárgyalókészség.
Előnyt jelenthet számodra, ha van:





felsőfokú gazdasági/ műszaki végzettséged,
Oracle Cloud Control felhasználói szintű ismereted,
NoSQL adatbázis ismereted (MongoDB),
szakmai angol nyelvismereted.
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