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Popis pozice:

Systémový a databázový administrátor
Jsme firma rodinného typu, která se na mezinárodním IT trhu pohybuje více než 25 let. Našimi zákazníky
jsou firmy z regionu CZ/SK/DE/AT a CH.
Do svého týmu hledáme kolegu, který se nám bude starat o administraci instalací našeho vlastního ERP
systému řízení strojírenské výroby u zákazníka se kterým úspěšně spolupracujeme téměř 20 let.
Zákazník má výrobní podniky ve 4 zemích: Německo, Polsko, U.S.A. a Čína.
Projektové oblasti práce:
 administrace produkčních ERP systémů zákazníka
o pravidelné updaty hlavního systému na všech lokacích,
o administrace MS SQL pro Datawarehouse, Industry 4.0, a dalších
 vývoj a administrace interních podpůrných systémů SPC (Update servery, build servery, test
servery, ...)
 monitoring funkčnosti systémů a řešení provozních požadavků
Potřebné dovednosti:
 znalost MS SQL Serveru
o Znalost prostředí MS SQL DBA.
o Zkušenosti s psaním a laděním SQL dotazů a databázovým systémem MS SQL Server
o SSIS, SSRS
 praxe při používání skriptovacích jazyků (PowerShell – Windows/Linux, bash)
 znalost heterogeních (Windows/Linux) sítí LAN/WAN
 základní znalosti v oblasti bezpečnosti ICT;
 zákaznický přístup k řešení problémů,
 analytické a proaktivní myšlení, pečlivost, systematičnost, samostatnost
Výhodou je:
Všechno ostatní, co již umíte , jako například:
 znalost RDBMS PROGRESS (www.progress.com/openedge)
 praktická znalost virtualizačních technologií VMWare (vSphere, vCenter)
 zkušenost s prací v mezinárodních týmech
 ochota rozvíjet jazykové znalosti nejen v oblasti programování (němčina, angličtina)
Nabízíme:
 zázemí stabilní, rodinné firmy, která je na trhu 25 let
 perspektivu dlouhodobé spolupráce (někteří kolegové jsou s námi více než 20 let)
 možnost práce s technologiemi IoT (Internet of Things) v rámci i4.0
 zahraniční služební cesty (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
 zajímavou práci na projektech, jejichž výsledek závisí především na Vašich schopnostech
 individuální, přátelský přístup
 místo výkonu práce ve Zlíně, práce na plný úvazek, neomezené sick-days
 flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domu
 stravenky, jazykové kurzy (AJ, NJ) na pracovišti
 příspěvky na penzijní pojištění
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špičkové IT vybavení (telefon, notebook...) i k soukromému využití
na pracovišti káva, čaj a další nealkoholické nápoje zdarma
nadprůměrné ohodnocení v rámci IT, důchodové spoření, bonusy navázané na výkon v projektech
nebo výkon firmy.

Pokud máte zájem o samostatnou, zodpovědnou práci na dlouhodobém projektu, zašlete svůj životopis
na: martin.sebesta@spc.cz, nebo volejte 604 201 162, obratem se Vám ozveme.
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