Резюме надсилати на пошту volodymyr.lozynskyy@vede.in.ua
Міжнародна страхова компанія «Aviva» (http://www.aviva.pl/), зокрема польський філіал
проводить набір працівників з України для дистанційної роботи. Компанія забезпечує всім
необхідним обладнанням та проводить місячне навчання/адаптацію.
Більш

детальнішу

інформацію

можна

отримати

за

контактним

емейлом

volodymyr.lozynskyy@vede.in.ua , або телефонами +38(098)46-11-888 | +38(063)60-888-94 .

Відділ UAB (підтримка систем бізнесу)
1. Чим займається відділ support (UAB)?
Support систем\аплікацій в Авіві, а саме:
● адміністрація систем\аплікацій
● забезпечення високої доступності та продуктивності систем
● підтримка ІТ-проектів і бізнесу
● виправлення помилок коду
● виправлення помилкових даних
● виправлення помилок систем\аплікацій
● оновлення систем\аплікацій
● оптимізація коду\систем\звітів

2. Які обов’язки працівника?
● адміністрування систем\аплікацій (кожен працівник є призначений до певної
системи\аплікації і є відповідальний за неї)
● забезпечення високої доступності та продуктивності системи
● участь в ІТ-проектах
● розв'язання заявок щодо помилок даних\коду\аплікацій
● оновлення систем\аплікацій
● оптимізація коду\систем\звітів

3. Кваліфікація, знання:
● Бази даних: Oracle PL SQL, MS SQL
● Програмування в SQL, PLSQL, Java
● Знання процесів з технічного обслуговування: incident management, problem
management, release management
● Здатність до аналітичного мислення і проектування ІТ-рішень;
Більше інформації зможеш знайти на сайті авіви (www.aviva.pl ), де є оголошення про рекрутацію
Лінк стосовно відділу support: https://www.kariera.aviva.pl/oferty-pracy/details.htm..
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Відділ інфраструктури
Вимоги
● ОС: Linux Red Hat 7.x, Windows 2012
● Сервери: Red Hat JBoss 7.0 6.4, Tomcat 8.x.x Java 8 lub nowsze
● Віртуалізація для x86: VMware vSphere 5.5 lub nowszy.
● БД: Postgres Plus Advanced Server 9.4 (EnterpriseDB), Postresql 9.6 9.5, Oracle 12.1.0.2,
MS SQL 2016 ; 2014

Відділ програмування
Вимоги
● Java (8,7)
● Angular2 (typescript)
● Hibernate, Spring (basic level)
● GIT
● написання модульних тестів

Відділ Sevice desc IT
Робота в інфолінії технічної підтримки "Sevice desc IT"

Вимоги:
● вільне володіння польською мовою та базове знання комп'ютера
● знання пакету MS Office

За детальнішої інформацією звертатись
за телефоном - +380636088894 | +380984611888
та електронної поштою - volodymyr.lozynskyy@vede.in.ua

