Spicy Mobile Spółka z o.o. Sp.k.
Spicy Mobile jest agencją komunikacji mobilnej zajmującą się planowaniem oraz
realizacją kompleksowych kampanii mobilnych. Naszym strategicznym projektem jest
badanie Mobience, którego celem jest poznanie sposobów korzystania Polaków ze
smartfonów. Naszym celem jest animowanie rynku marketingu mobilnego tak, aby nasi
klienci mogli w pełni wykorzystywać potencjał tego rosnącego w siłę kanału
komunikacji.

Analityk baz danych
Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Zakres obowiązków










administracja bazami
pisanie i uruchamianie skryptów
zapewnienie wsparcia eksperckiego w projektach, rozwój nowych aplikacji oraz
wprowadzanie zmian w istniejących aplikacjach
wdrażanie nowych rozwiązań, automatyzacja procesów oraz konfiguracja
analiza wydajności
monitoring systemów, rozwiązywanie problemów w zakresie baz danych
możliwe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa baz danych
udział w projektach informatycznych
tworzenie dokumentów analitycznych i projektowych

Wymagania:








wykształcenie wyższe techniczne
min. 2 letnie doświadczenie w zakresie administracji bazami danych
bardzo dobra znajomość środowisk bazodanowych (mysql, postgress,
mongo),
znajomość systemów UNIX/Linux
nastawienie na rozwiązywanie problemów
umiejętność myślenia analitycznego
znajomość co najmniej jednego języka skryptowego (Javascript, Perl, Python,
Bash)

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem






doświadczenie związane z dużymi wolumenami danych (o wielkości kilku
terabajtów), przetwarzaniem dużych, heterogenicznych zbiorów danych (Big
Data)
znajomość środowisk bazodanowych jako plus
doświadczenie w zakresie rozwiązań chmurowych lub rozproszonych systemów
obliczeniowych
doświadczenie w budowaniu stron lub serwisów internetowych
zainteresowanie lub wcześniejsze doświadczenia z technologiami uczenia
maszynowego (Machine Learning, Data Science, Artificial Intelligence, Pattern
Recognition)

Oferujemy:














stabilne środowisko pracy
pracę z technologiami mobilnymi
dostęp i uczestnictwo w rozwoju sektora mobilnego
pracę z inteligentnymi i miłymi ludźmi, w zgranym zespole
możliwość pracy na część etatu
elastyczny grafik dopasowany do potrzeb
dedykowane szkolenie wdrażające
atrakcyjne wynagrodzenie
pracę w przyjaznym, dynamicznym i rozwijającym się środowisku
piękne, nowoczesne biuro, z aneksem na rowery, z prysznicem
w pobliżu siłownia, restauracje, galerie handlowe
wyjścia i imprezy integracyjne
bezpłatne miejsce parkingowe

Ofertę zawierającą list motywacyjny oraz CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)” prosimy wysyłać na adres
malgorzata.wolejko@spicymobile.pl

