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SAP BASIS SENIOR ADMIN (M / F / D)
Você é apaixonado SAP e gostaria de trabalhar com as mais recentes? Você
gosta de fazer parte de uma equipe ágil e de assumir responsabilidades?

Suas expectativas



Ter sólido conhecimento em Bancos de dados (HANA, Oracle, SQL-Server,
DB2), Sistemas Operacionais (Linux, Windows).



Experiência em Sistemas SAP comuns ERP, SOLMAN, BI, PI / PO (ABAP +
JAVA).



Experiência em projetos (migração brownfield S / 4HANA, migrações HANADB, upgrades ECC 6.0 EHP, instalação de ambientes de sistema SAP).



Trabalho com diferentes clientes com diferentes ambientes SAP (de 3 cenários
de sistema ERP simples a cenários com até 80 sistemas SAP)






Deverá atuar com tarefas complexas.
Pelo menos 7 a 10 anos de experiência neste campo.
Muito bom domínio do idioma inglês e, de preferência, alemão
Provavelmente pode trabalhar principalmente em seu fuso horário, começar
conosco ao meio-dia (da Alemanha) e, em seguida, assumir tarefas à noite
que temos que realizar fora do horário de funcionamento do cliente

O cliente na Alemanha
Empresa de consultoria com mais
de 20 anos de atuação no mercado
e presente em vários países. Seu
principal objetivo é gerar benefícios
para seus clientes e acompanhar
suas necessidades e desafios,
tendo o S/4HANA como Digital Core
da empresa.

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

Seus pontos fortes







Sólida experiência na administração de SAP Basis.
Bons conhecimentos na administração de bancos de dados Oracle,
idealmente relacionados com o banco de dados de SAP 4/HANA.
Conhecimentos de Linux, Windows Server e componentes SAP.
Boas habilidades de resolução de problemas e compreensão rápida.

Nossa proposta





Escopo
CLT, tempo
integral

Curso de Graduação concluído ou treinamento comparável.

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 diversas áreas de suporte de SAP.
Ambiente de trabalho atraente e social (horário de trabalho flexível, banco de
horas, home oﬀice como opção, bebidas, frutas, ...) em uma empresa em
crescimento.

Esperamos sua inscrição.
Encaminhe seu currículo para
rh@eb-isco.com!
Ficaremos felizes em responder
suas perguntas com antecedência
- também via telefone/whatsapp
(047) 99110-0309

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