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Ваш надійний помічник

Інженер-програміст MS SQL сектору управління
контентом
Київ,
Компанія:

СП Оптима
Фарм

Рубрики: IT, WEB фахівці
Вимоги
Освіта:

повна вища

Досвід роботи: бажано
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Компанія СП «Оптіма-Фарм ЛТД» успішно працює 26 років на ринку України і являється одним із провідних дистриб’ютерів
медичних препаратів і товарів медичного призначення. Нас більше ніж 2500 співробітників. Ми маємо 11 сучасних
складських комплексів на території України.
КЛЮЧОВІ ЗОНИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
Розробка ПО на проектах впровадження для автоматизації документообігу на базі платформи Directum IS-Builder з
навчанням, Microsoft SQL Server;
Розробка функціоналу системи на вимогу замовника: логіка бізнес-процесів, типи документів, довідники, сценарії,
звіти;
Рішення поточних питань користувачів по роботі з системою;
Адміністрування системи документообігу компанії «Directum».
ВИ НАШ КАНДИДАТ, ЯКЩО У ВАС Є:
Освіта вища технічна;
Досвід роботи на аналогічній посаді;
Знання та досвід роботи в MS SQL;
Знання основ ООП;
Досвід роботи з системами електроного документооборота.
МИ ГАРАНТУЄМО:
Улюблену роботу в стабільній компанії з графіком роботи: пн-пт з 09:00 до 18:00.
Навчання, стажування та підтримку від наставників.
Фінансову стабільність, офіційне працевлаштування з першого дня, соціальні гарантії, відпустка 24 календарних дні.
Стабільний рівень доходу.
Корпоративний мобільний зв’язок.
Професійне кар'єрне зростання і розвиток компетенцій.
Можливість навчання за рахунок компанії за необхідності.
Корпоративний спортзал.
Місце роботи: комфортний офіс не далеко від Дарницького вокзалу 15 хв. від метро Червоний хутір з кімнатами для обіду
та спортивним залом.
Для зручності співробітників організоване транспортне сполучення від м.Позняки, з Троєщини через м.Чернігівська.

Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом тижня означає, що, на жаль, на сьогодні у
нас немає відповідних вакансій. При цьому Ваше резюме буде збережено в нашій базі даних і якщо відповідна вакансія
з’явиться в наступному, ми запропонуємо її Вам для розгляду.
Чекаєм Ваше резюме з побажанням до заробітної плати! Контактний номер телефона: ...37 Віта.

Контактна інформація
Телефон:

+38 (067) 506-46-37

Контактна особа: Віта
Адреса:

Київ, вул.Бориспільська 9

