Adatbázis designer
Magyar Telekom Nyrt.
Referenciaszám:
Ország:
Település:
Régió:
Munka jellege:
Munkakör szintje:
Szükséges tapasztalat:

106925
Magyarország
Budapest
Budapest
Teljes munkaidő - Határozatlan idejű
Diplomás
1-3 év

Feladatok
<br>Meg akarod változtatni a világot? Tedd velünk!Legyél Adatbázis designer a Magyar
Telekomnál! <br>Adatbázis fejlesztési központunk azon dolgozik, hogy a Deutsche Telekom
munkatársaival szorosan együttműködve naprakész és stabil adatbázist fejlesszen, a desingtól
az implementáción keresztül egészen a tesztelésig és a támogatásig. Mindehhez szükségünk
van olyan Java tudással bíró fejlesztőkre, akik csiszolni szeretnék tudásukat és érdeklődnek a
nemzetközi környezet adta kihívások iránt. <br> Ezt a pozíciót Neked ajánljuk, ha érdeklődsz
az alábbi feladatok iránt:
LDAP modulok fejlesztése és tesztelése CNTDB adatbázishoz
Szoros együttműködés és kapcsolattartás a fejlesztői és tervező csapattal
Projektek technikai támogatása azok indulásáig
Architektúra dokumentációk karbantartása

Elvárások
<br> Rád van szükségünk, ha:
Villamosmérnöki vagy informatikai felsőfokú végzettséged van
Érdeklődsz a nemzetközi környezetben folytatott munka kihívásai iránt, esetenként
szívesen utazol ki a német kollégákhoz
Java programozási tudással rendelkezel
Széles körű ismereteid vannak különböző protokolokból (LDAP, SOAP XML, SPML)
Rendelkezel társalgási szintű angol nyelvtudással, melyet a napi munkád során aktívan
használhatsz
<br> Te vagy az ideális jelöltünk, ha:
Rendszerszemlélet, logikus gondolkodásmód jellemez
Folyamatos szakmai fejlődésre vágyódsz
Keresed a szakmai kihívásokat
Proaktív és kreatív vagy a problémák megoldásában
Együttműködési képességed fejlett
Jól kezeled a változásokat, ügyfélközpontú vagy
<br> Előnnyel indulsz a pályázók között, ha...
Van IT/telekommunikációs iparági tapasztalatod
Rendelkezel nemzetközi környezetben szerzett tapasztalattal
<br> Cserébe lehetőséged lesz:
Széleskörű béren kívüli juttatási csomagban részesülni (laptop, mobil, egyéni képzési keret,
kafetéria, biztosítás stb.)

Igénybe venni munkatársi kedvezményeinket
Multinacionális és modern munkakörnyezetben végezni a munkádat
Időbeosztásodat önállóan megszervezni, akár részleges távmunka keretein belül
Folyamatos szakmai fejlődésre és versenyképes szakmai tudás megszerzésére
Részt venni különböző képzéseken, tréningeken

Magyar Telekom Nyrt.
<br>A Magyar Telekom, Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként több
millió kapcsolattal kötődik ügyfelei életéhez. Telefon, internet, tv és IT: minden téren minőségi,
megbízható és egyedülállóan széles szolgáltatáspalettával rendelkezünk. Arra törekszünk,
hogy innovatív megoldásainkkal áthidaljuk a távolságot ember és ember között, állandó
fejlesztéseinkkel növeljük az egyén lehetőségeit, így az ország versenyképességét. Célunk,
hogy szolgáltatásainkkal egyszerűbbé, könnyebbé és élménydúsabbá tegyük ügyfeleink életét,
ezzel újra és újra kiérdemeljük bizalmukat.
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