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Üzemeltető szakember (Pécs)
IT Services Hungary
Referenciaszám:
Ország:
Település:
Régió:
Munka jellege:
Munkakör szintje:

105404
Magyarország
Pécs
Baranya megye
Teljes munkaidő - Határozatlan idejű
Középfokú végzettség

Feladatok
Egy német autóipari multinacionális nagyvállalat Daimler-Logistikbus projektjére keresünk
ambiciózus, angolul magabiztosan beszélő DevOps feladatokat ellátó szakembert.
Amennyiben szereted a kihívásokkal teli feladatokat, hasonló területen szerzett
többéves tapasztalattal rendelkezel, és szívesen használod nyelvtudásod a mindennapi
kommunikáció során, Te, vagy a mi emberünk!
<br> <br>Feladataid:
3rd Level Support: <ul> <li> Application Maintenance
Ügyfélkapcsolattartás
Önálló részprojektek menedzselése
Önálló részprojektek menedzselése
Specifikációk elkészítése
Projekttámogatás (új ügyfélmegoldások, migrációs projektek)
Kisebb megoldások és interface-ek fejlesztése
Fejlesztési folyamataink és szolgáltatásaink karbantartása és hatékonyságuk növelése
Teljesítménynövelés
Munkafolyamatok automatizálása

Elvárások
Legalább 1 év tapasztalattal rendelkezel Oracle Database, Subversion technológiákban
Legalább 3 év tapasztalattal rendelkezel Java, Java Swing és SQL technológiákban
További ismeretek: Linux, IBM Websphere
Angol nyelvet szívesen használod szóban és írásban is
Hajlandóság hosszútávú projektben való aktív részvételre
<br> <br> Előnyök:
Német nyelvismeret
Tapasztalat logisztika területén
<br> <br> Személyiség:
Analitikus gondolkodás
Megoldásorientált szemléletmód
Strukturált munkavégzés
Priorizálási készség

Rugalmas hozzáállás

IT Services Hungary
<br> Az IT Services Hungary Magyarország legnagyobb ICT-munkaadója, a T-Systems
International leányvállalata. Vállalatunk egyedülálló módon Magyarországon az ICTszolgáltatás teljes portfólióját nyújtja mind a munkavállók mind az ügyfelek részére. Budapesti,
debreceni, pécsi és szegedi szolgáltatóközpontjaink rendszerintegrációs és üzemeltetési
területeken szolgálják ki nemzetközi ügyfeleinket, de kínálatunkban többek között az összes,
széles körben alkalmazott szoftver- és hardverplatform SAP-rendszer szolgáltatásai, távoli és
helyi szerverüzemeltetés, valamint hálózatmenedzselés és hálózatfelügyelet is megtalálható.
Munkánk elismerése, hogy 2008-ban és 2015-ben is megnyertük az „Év befektetője” díjat, az
„Employer of the Year” (National Champion) díjat pedig 2014/2015 évben. A vállalat 2014 óta
többször Superbrands díjas lett, valamint az IT Business 2017-ben az IT Services Hungaryt
választotta az „Év legsikeresebb ICT-vállalatának”. <br> A jövőt építő, fejlődő vállalatként
várjuk tapasztalt szakemberek jelentkezését!
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