Aplikační DB specialista
Hledáme databázového kouzelníka, který dokáže vytunit naše aplikace do násobně vyšších rychlostí.
A ty nové navrhnout z gruntu rychlé jako blesk. Troufneš si?
Jsme česká špička v oblasti autentizačních systémů. Staráme se o to, aby přihlašování do online
aplikací, jako třeba tvoje internetové bankovnictví, bylo bezpečnější než Fort Knox a pohodlnější než
dědovo křeslo. Děláme na aplikacích pro miliony klientů, které musí zvládat tisíce požadavků za
vteřinu. Tlačíme na trh autentizací ty nejmodernější technologie, pouštíme se do SaaS světa, děláme
obří custom systémy i vlastní nové produkty. Pomůžeš nám s tím?
CO BUDEŠ DĚLAT:
-

Návrhy DB architektury a jejich implementace bok po boku s naším vývojovým Java týmem

-

Výkonové ladění schémat, dotazů a aplikačních flow

-

Diagnostika a řešení problémů v produkčním prostředí

CO POTŘEBUJEME:
-

Samozřejmě, abys uměl relační databáze a SQL, návrh schémat, datovou analytiku, řízení rolí

-

Aplikační troubleshooting (funkční a výkonové ladění databázových aplikací - zámky,
deadlocky, optimalizace sql dotazů…)

-

Domluvit se lidsky i odborně s vývojovým týmem

CO TI DÁ NÁSKOK, nebo u nás rychle nabereš:
-

Znalost podpůrných nástrojů DB Oracle a PostgreSQL a specifik jejich verzí

-

Praktické zkušenosti s diagnostikou problémů a s výkonovou optimalizací databází

-

Implementace clusterových řešení

-

Zkušenosti s administrací databáze (maintenance, skriptování, zálohování apod.)

Byli bychom rádi, abys byl převážně s námi ve Zlíně, případně občas u zákazníka (většinou v Praze).
Vývoj na dálku je fajn, ale děláme hodně specifické věci a dost si povídáme. Dostat se do obrazu
nějaký čas trvá a na dálku to nejde tak rychle. Taky potřebujeme, aby spolu fungovaly nejen kusy
kódu, ale i lidi. Prostě se nám to tak osvědčilo.

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT:
-

Hodně se toho naučíš. Budeme tě potřebovat na různých projektech a různých technologiích.
Chceme, aby se učil a rozvíjel každý, kdo o to má zájem.

-

Dost plochou strukturu a samostatnost (když na to budeš mít). Ještě nedávno vedl vývoj náš
CEO a pořád se o dění ve vývoji intenzivně zajímá. Ale tvůj šéf Tomáš Popelka to má pevně
v rukou a umí mu to správně vysvětlit.

-

Relevantní ohodnocení a podíl z projektu. Nemáme dané škatulky, každý je individualita.
Konkrétní výši dohodneme osobně, podle toho, co umíš a budeš chtít dělat.

-

Jsme normální lidi a normálně se bavíme. Firma nám párkrát do roka uspořádá fajn akci a mezi
tím si to děláme příjemné sami v menších partičkách. Něco najdeš na facebooku nebo youtube.

-

Naše benefity najdeš na www.bitsnami.cz

-

Za práci dostaneš fixní plat a významnou výkonovou složku (podíl z projektu). Dle kolegů je
příjemně motivační.

Když nám pošleš CV nebo LinkedIn, ozvem se ti do 10ti dnů. V každém případě. Pak si s tebou
případně popovídá Tomáš a pak se uvidí.
A tohle UPOZORNĚNÍ sem prý máme napsat: Zasláním životopisu souhlasíte s uchováváním
osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto
poskytujete společnosti MONET+,a.s., byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze
pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně
nebo elektronicky odvolán.

WWW.MONETPLUS.CZ

JOB@MONETPLUS.CZ

