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ADMINISTRADOR DE SISTEMAS
SÊNIOR COM ALEMÃO (M / F / D)
Você é apaixonado por suporte e gostaria de trabalhar com as tecnologias
mais recentes? Você gosta de fazer parte de uma equipe ágil e de assumir responsabilidades?

Suas expectativas
Trabalho emocionante em cooperação interdisciplinar com a equipe
de suporte na Alemanha
Suporte e manutenção dos programas do cliente
Implementação de projetos de clientes de acordo com a demanda e
as especificações
Treinamentos com perspectiva de carreira

Seus pontos fortes
Curso de Graduação concluído (matemática, informática, ciências
naturais, tecnologia) ou treinamento comparável
Conhecimentos sólidos de SQL (ORACLE / MS-SQL)

O cliente na Alemanha Empresa de software para
despesas de viagem para a
administração pública
Localizado em Aachen, o cliente
desenvolve softwares na área de
custos
de
pessoal,
incluindo
despesas de viagem, subsídios de
separação e despesas de relocação,
para a administração pública. Os
produtos desenvolvidos pelo cliente
formam o núcleo de gestão de
viagens do governo federal da
Alemanha. A cooperação de longo
prazo e confiável com os clientes,
bem como produtos inovadores são a
base do sucesso, fazendo com que o
cliente seja referência no mercado.

Experiência com administração de ORACLE e MS-SQL
Bons conhecimentos de Windows, Unix, Red Hat Enterprise Linux,
Apache HTTP Server, DevOps e Docker
Necessária habilidade em alemão

Cultura corporativa EB-ISCO
Um espírito especial, apreciação e
comunicação com igualdade moldam
as nossas ações - todas as vozes são
ouvidas. Faça parte da EB-ISCO!

Localização
Blumenau ou
home office

Nossa proposta
Cultura corporativa extraordinária e membro integral da equipe aqui você está "no meio de tudo em vez de apenas participar"
(incentivo as decisões independentes, eventos de equipe, "canal
aberto para as próprias ideias", ...)
Oportunidade para trabalhar em diversos ambientes e bancos de
dados de sistemas
Ambiente de trabalho atraente e social (horário de trabalho flexível,
banco de horas, home oﬀice como opção, bebidas, frutas, ...) em
uma empresa em crescimento

Escopo
CLT, tempo
integral
Esperamos sua inscrição.
Encaminhe seu currículo para
rh@eb-isco.com!
Ficaremos felizes em responder
suas perguntas com antecedência também via telefone (047) 991100309

Contato
EB-ISCO do Brasil
www.eb-isco.com/pt/trabalheconosco.html

