POSZUKUJEMY
KONSULTANTÓW

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Miasto: Kraków, woj. małopolskie
Poziom stanowiska: Starszy specjalista
Branża: Finanse
Kategoria: IT
ZAKRES OBOWIĄZKÓW / OPIS STANOWISKA
• Zarządzanie systemami baz danych oraz środowiskiem systemów operacyjnych dla baz danych,
utrzymanie i optymalizowanie.
• Konsekwentne dążenie do tworzenia rozwiązań wysokiej jakości w obszarze rozwoju, modyfikacji,
optymalizacji logiki biznesowej na bazie danych.
• Zarządzanie środowiskiem systemów operacyjnych serwerów i stacji roboczych.
• Zarządzanie aplikacjami i usługami systemu informatycznego, ich konfiguracją, aktualizacją.
• Wdrażanie aplikacji tworzonych wewnętrznie i od dostawców zewnętrznych.
• Testowanie poprawności działania systemu informatycznego.
• Analizowanie i interpretowanie oraz realizacja zapotrzebowań dot. rozwoju systemu
informatycznego, założeń do nich oraz wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych.
• Przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz użytkowej systemu informatycznego.
• Wsparcie systemów po godzinach w razie potrzeby.
• Wsparcie klienta wewnętrznego, pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z systemami
operacyjnymi, aplikacjami i usługami systemu informatycznego, sprzętem komputerowym
oraz urządzeniami peryferyjnymi (realizacja funkcji helpdesk IT).
WYMAGANIA
• Praktyczna znajomość zagadnień administrowania systemami baz danych Oracle i Microsoft SQL
Server, w tym znajomość mechanizmów i sposobów wykonywania kopii zapasowych oraz
odtwarzania i replikowania.
• Praktyczna umiejętność wdrażania oraz monitorowania wdrożonych rozwiązań.
• Optymalizacja konfiguracji systemów baz danych.
• Znajomość serwerowych systemów operacyjnych MS Windows Server oraz Linux jako platform
dla serwerów baz danych oraz serwerów aplikacyjnych.
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WYMAGANIA CD.
• Bardzo dobra znajomość PL/SQL umożliwiająca sprawne pozyskiwanie informacji z systemu baz
danych. Praktyczna umiejętność optymalizacji zapytań.
• Znajomość desktopowych systemów operacyjnych MS Windows 7 i nowszych – instalacja
i konfiguracja systemów, instalacja aplikacji.
• Dobra znajomość protokołów sieciowych i praktyczna umiejętności konfiguracji urządzeń
sieciowych szczególnie urządzeń Cisco, Juniper.
• Znajomość zagadnień rynku kapitałowego, w stopniu umożliwiającym zrozumienie procesów
informatycznych zachodzących w Domu Maklerskim.
• Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym korzystanie
z dokumentacji technicznej i jej tworzenie oraz na poziomie podstawowej komunikacji biznesowej.
• Doświadczenie min. 3 letnie na podobnym stanowisku.
Dodatkowymi atutami będą:
• Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.
• Znajomość dodatkowych systemów baz danych będzie dodatkowym atutem.
OFERUJEMY
•
•
•
•
•

Stałe zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę.
Pakiet opieki medycznej.
Możliwość pracy nad różnorodnymi i unikalnymi projektami z doświadczonym zespołem.
Miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika do uzgodnienia.
Data planowanego zatrudnienia 2016-06-01.

