Aktualnie pracujemy dla znanej, międzynarodowej firmy z branży ubezpieczeniowej. Organizacja jest
w trakcie dużej transformacji cyfrowej, a w ramach współpracy z naszym klientem poszukujemy
Kandydata do Zespołu Programistów, zajmującego się integracją systemów informatycznych zarówno
w modelu przetwarzania i transferu dużej ilości danych (ETL), jak i w modelu online-owego
przekazywania komunikatów w oparciu o szynę danych (ESB).
Developer ETL/Developer Systemów Integracyjnych

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:









Analiza wymagań funkcjonalnych i technicznych w obszarze procesów i aktywności
integracyjnych
Realizacja zadań programistycznych na każdym etapie wytwórczym procesów
Współpraca z Architektami IT i Biznesowymi przy tworzeniu rozwiązań dla kluczowych
zagadnień
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Przeprowadzanie testów jednostkowych i wsparcie dla całego procesu testowego
Usprawnianie procesów analitycznych, developerskich i wdrożeniowych w zakresie prac
integracyjnych
Przygotowanie, monitorowanie i prowadzenie odbioru technicznych prac konsultantów
zewnętrznych w zakresie wspomaganych narzędzi.

Wymagania stawiane Kandydatom:








Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
Min. 2-letniego doświadczenia w implementacji rozwiązań ETL,
Dobrej znajomości zagadnień relacyjnych baz danych oraz języka SQL,
Doświadczenie w korzystaniu z baz MSSQL i języka Transact-SQL,
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (min. poziom B2),
Proaktywności oraz samodzielności w rozwiązywaniu problemów.

Dodatkowymi atutami będą:







Umiejętności posługiwania się językiem XML uwzględniając XSD, XSLT oraz XPATH,
Praktyczne doświadczenie w implementacji zagadnień ETL na platformie Informatica
PowerCenter,
Praktyczne doświadczenie w korzystaniu z baz MSSQL, DB2, języka Transact-SQL,
Praktyczna znajomość rozwiązania Informatica Data Quality,
Doświadczenie w sektorze finansowym,
Doświadczenie jako lider zespołu programistów,




Praktyczna znajomość platformy integracyjnej rozwiązań klasy ESB (np. TIBCO ActiveMatrix
Service Grid, Tibco BusinessWorks lub innych),
Wiedza oraz praktyczne doświadczenie w obszarze hurtowni bazodanowych.

Nasz Klient oferuje:





Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
Możliwość rozwoju zawodowego,, a także zdobycie doświadczenia w dużych projektach
międzynarodowych
Szeroką ofertę benefitów (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe na życie, kafeterię
benefitów np. karta MultiSport, bilety do kina i wiele innych).

KONTAKT
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Pana dyspozycji:
Beata Nowicka
Tel. +48 603 088 943
b.nowicka@it-simplicity.pl

