IT administrátor se znalostí SQL #1695
od 50 000 Kč
Žďár nad Sázavou

Základní informace
Společnost PKS holding hledá kolegu / kolegyni na pracovní pozici IT administrátor se znalostí SQL. Máte
zkušenosti s MS SQL či SQL databázemi? Pak hledáme právě Vás! Neváhejte a zašlete nám svůj životopis.
Nabízíme zázemí silné a tradiční české společnosti, zajímavé platové ohodnocení, benefitní program
Cafeterie a mnoho dalšího.

Náplň práce
Každodenní řešení aktuálních problémů u uživatelů, či v rámci firemních systémů
Správa ERP systému Helios Green
Správa MS SQL serveru a jeho údržba
Tvorba sestav (exporty z datových skladů), analýzy exportů
Administrátorská a školící práce v rámci společnosti
Údržba firemních aplikací v MS .NET

Požadavky
Min. středoškolské vzdělání technického či IT zaměření
Zkušenosti s MS SQL či SQL databázemi
Zkušenosti s ERP systémem - Helios Green výhodou
Programování v prostředí MS .NET výhodou
Znalost software MS a Adobe výhodou

Nabízíme
Zázemí silné a tradiční české společnosti
25 dní dovolené
Zajímavé platové ohodnocení
Firemní notebook a telefon
Příjemný kolektiv aktivních lidí podílející se na fungování společnosti
Benefitní program Cafeterie
Lokalita: Žďár nad Sázavou

Doplňující informace
Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD
(ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.
Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme
kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku.
Jobs Contact Consulting, s.r.o. se sídlem v Brně, Slovákova 354/5, IČ:03055396 (dále jen Jobs Contact)

bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně
osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a
to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs
Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje
může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.
Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

