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Feladatok
<br> Lehetőséget kínálunk a T-Systems világszínvonalú Mainframe-szolgáltatásainak
megismerésére, valamint együtt dolgozni a legprofibb német és magyar szakemberekkel.
Csatlakozás egy fiatal, dinamikusan fejlődő csapathoz. <br> <br> Feladatok:
Mission-critical Mainframe alkalmazások üzemeltetése (autógyártás, banki folyamatok stb.)
Legmagasabb szintű IBM ipari technológiák megismerése (Mainframe, DB2, WAS és még
továbbiak...)
Új, standard folyamatok, metódusok és megoldások fejlesztése
Üzemeltetési munkafolyamatok automatizálása
Fejlődési lehetőség adatbázis adminisztrátori vagy rendszermérnöki irányba
Nemzetközi csapat, rendszeres kapcsolattartás a német és más nemzetközi ügyfelekkel,
kollégákkal

Elvárások
Felsőfokú informatikai végzettség vagy ezzel egyenértékű szakmai tapasztalat
A Mainframe szakterület előzetes ismerete nem követelmény, szükség esetén biztosítjuk a
szakképzést.
Valamely komplex informatikai rendszer ismerete (Mainframe, Unix/Linux vagy Windows)
Tárgyalóképes német nyelv tudás (min. középfok)
Társalgási szintű angol nyelv tudás (elsősorban IT-szaknyelv)
Alapvető hálózati ismeretek
Jó analitikus és kombinációs készség
Gyors tanulási készség, elkötelezettség a fejlődés mellett
Precizitás
Önálló munkavégzésre való hajlandóság, megbízhatóság, rugalmasság
<br> <br> Előnyök:
ECDL-vizsga, Unix/Linux/Cisco/Microsoft Certifications, nagyvállalati környezetben szerzett
tapasztalat
Mainframe területen szerzett tapasztalat
Alap z/OS rendszer és subsystem ismeretek
TSO, ISPF, JCL tudás, Batch/Scheduling ismeretek
Adatbázis területen szerzett tapasztalat
Programozási ismeretek REXX, illetve CLIST területen
Felsőfokú német/angol nyelvtudás

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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