Metrona Polska należy do wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie
ewidencji i rozliczania kosztów ciepła oraz wody. Metrona Polska
zdobyła pozycję wiodącego przedsiębiorstwa pod względem
technologicznym poprzez stosowanie innowacyjnych technologii
rejestracji i odczytu danych pomiarowych.
Obecnie do naszej Centrali na
poszukujemy osoby na stanowisko:

Mokotowie

w

Warszawie

Specjalista ds. baz danych
Miejsce pracy: Warszawa - Mokotów
Opis stanowiska:
• projektowanie baz danych
• administrowanie bazami danych (instalacja i konfiguracja,
kopie zapasowe, bezpieczeństwo)
• optymalizacja i strojenie baz danych
• wspieranie i szkolenie użytkowników systemu
• zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu
• analiza błędów występujących w systemach i ich usuwanie
• poszukiwanie ulepszeń w zakresie poprawy wydajności i
efektywności
• projektowanie i tworzenie nowych narzędzi usprawniających
pracę w systemie

• tworzenie dokumentacji technicznej

Od kandydatów oczekujemy:
• znajomości systemów operacyjnych: Linux, Windows wskazane doświadczenie w instalacji i konfiguracji systemu
• umiejętności obsługi baz danych
• znajomość języka SQL baz PostgreSQL, MS SQL, MySQL,
dostęp do baz danych poprzez ODBC, JDBC
• podstaw programowania Java, PHP, VisualBasic (dla MS
Excela)
• umiejętność tworzenia stron WWW
• znajomość: JavaScript , PHP, HTML, CSS
• znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i
ochroną danych w systemach informatycznych
• chęci do nauki i rozwoju
• komunikatywności i umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie gwarantującej rozwój zawodowy
• jasno określoną ścieżkę kariery
• niezbędne narzędzia pracy
• umowę o pracę
• bezpłatny dostęp do sali fitness na miejscu
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:
personal@metrona.pl
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o wpisanie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez METRONA POLSKA Pomiary i
Rozliczenia Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego* ) i przyszłych rekrutacji
*)zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27
kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich
danych osobowych jest METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
(02-699), ul. Taborowa 4; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie
poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: iodo@metrona.pl - Moje dane osobowe będą
przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych (2 lata),
chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę.
*) niepotrzebne skreślić

