Developer Hurtowni Danych i systemów Business
Intelligence
Wymagania - oczekiwane kwalifikacje i umiejętności







wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
2-letniego doświadczenia w projektowaniu, budowaniu i utrzymywaniu systemów
bazodanowych
dobra znajomość Microsoft SQL Server
zdolność analitycznego myślenia, przekładania złożonych problemów organizacyjnych na
modele informatyczne
odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, kreatywność
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
technicznej

Mile widziane



znajomość narzędzi Microsoft: SSIS, SSAS, SSRS
znajomość innych baz danych, szczególnie Oracle, PostgreSQL

Zakres zadań






współpraca z zespołem developerów i analityków w obszarze systemów klasy Business
Intelligence
uczestniczenie w pracach analitycznych w zakresie rozwoju systemów Business Intelligence
projektowanie i budowanie hurtowni danych i systemów klasy Business Intelligence
projektowanie i budowanie pulpitów menedżerskich
uczestniczenie w procesie uruchamiania i wdrażania systemów klasy Business Intelligence

Oferujemy








stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę w przyjaznym, rozwojowym środowisku
rozbudowane świadczenia socjalne
możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia w obszarze Business Intelligence,
szkolenia doskonalące znajomość języka angielskiego
pracę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
pracę w zgranym, energicznym zespole

Aplikacje:


CV prosimy kierować pod adresem: Politechnika Gdańska, Centrum Usług Informatycznych,
80-233 Gdańsk ul. G.Narutowicza 11/12, bądź w załączeniu do e-maila na adres
cui@pg.edu.pl. Na aplikacje czekamy do 12.10 2018 r.
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Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
(RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod
pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: –
iod@pg.edu.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a
następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy
prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty
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