
Database Engineer
Allrisk, a. s. je česká, stabilní, makléřská společnost se sídlem v Brně, fungující od roku 2003.
Za 20 let na trhu si naše společnost vybudovala pověst kvalitního a spolehlivého partnera.

S těmito zkušenostmi a dobrým jménem byly v roce 2015 otevřeny pobočky i na Slovensku.
Allrisk si čtvrtý rok v řadě drží nejvyšší skóringové hodnocení zdravosti společnosti AAA.

IT divize zabezpečuje plynulý chod skupiny Allrisk a všech jejich divizí. Staráme se o interní systémy, které
zajišťují obchodní aktivity, podporují administrační procesy a komunikaci s partnery. Provozujeme aplikace
Domafin a Klientský portál.

Budujeme nové centralizované rozhraní na service oriented architektuře. Projektem modernizujeme
uživatelské prostředí obchodní sítě s jedinečným know-how. Produkt vyvíjíme s cílem monetizace formou
SaaS.

Náš technologický stack je mimo jiné: Kubernetes, Docker, PHP 8, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ,
Python, Angular a Svelte. CI máme v Gitlabu, projekty řídíme v Redmine.

Potřebujeme, abyste splňoval(a):

• Znalost relačních databází (např. PostgreSQL, MSSQL)
• Znalost SQL programování a ETL procesů
• 1-2 roky praxe na obdobné pozici
• Angličtina na úrovni čtení technické dokumentace

Budeme rádi, jestli znáte:

• Znalost dokumentových či jiných typů databází
• Zkušenost s BI a vizualizací dat
• Znalost MS Excel a balíku Office

Co u nás budete dělat:

• Zajišťovat hladký provoz produkční databáze
• Datové migrace
• Automatizace manuálních procesů
• Podílení se na tvorbě dokumentace

Co Vám nabídneme:

• 42 000 Kč až 117 000 Kč na základě našeho kariérního
žebříčku

• 80 % pracovní doby na home-office
• Seniorního mentora, který vám usnadní začátky v týmu
• Pracovní notebook a monitory (pracovní stanice)
• 25 dní dovolené
• 5 dní zdravotního volna (60 %)

Nástup: ihned, dle domluvy
Pracovní úvazek: plný, na HPP nebo IČO

Zajímá Vás to?

Dejte nám vědět ZDE.

Nebo nám doporučtě vhodného kandidáta/ku.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/2564/apply
https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/2564/refer

