
 

           

      

Programista Hurtowni 
Danych 

 

Opis: 

• Jesteśmy młodym i zgranym zespołem zajmującym się zagadnieniami z pogranicza IT i analiz w dużej, 

szybko rozwijającej się firmie o międzynarodowym charakterze; 

• Poprzez współudział przy tworzeniu i utrzymaniu struktury Hurtowni Danych wspieramy nasze koleżanki i 

naszych kolegów z innych komórek analitycznych zapewniając im spójną i ustandaryzowaną przestrzeń do 

pracy; 

• Środowisko oparte o rozwiązania MS SQL Server to nasz codzienny świat; 

• Poprzez techniczne wsparcie przy rozwijaniu narzędzi Business Intelligence (w tym administracja technologią 

Tableau) umożliwiamy naszym współpracownikom użytkowanie kanałów dystrybucji produktów analitycznych; 

• Dbamy o jakość udostępnianych danych poprzez tworzenie i rozwijanie mechanizmów sprawdzających, 

zarządzanie regułami sprawdzającymi oraz monitorujemy wydajność wdrażanych rozwiązań; 

• Projektujemy struktury i warstwy HD w odpowiedzi na oczekiwania jednostek analitycznych oraz sugerujemy 

rozwiązania potrzebne do budowy źródeł raportowych (np. datamarty); 

• Dzięki nam będziesz mógł poszerzyć wiedzę zdobytą w czasie swojej edukacji i zobaczysz, jak wygląda 

Hurtownia Danych w praktyce; 

• Zawsze wspieramy się w realizacji zadań, a także staramy się pomagać sobie nawzajem poprzez budowanie 

mechanizmów automatyzujących pracę zespołu; 

• Chcemy się ciągle rozwijać, dlatego nowe i dobre pomysły lubimy stosować w codziennej pracy; 

• Pracujemy w międzynarodowym środowisku, tj. naszymi zleceniodawcami są również osoby z zagranicy. 

 

Oczekujemy: 

• Wykształcenia wyższego lub ostatni rok studiów (dostępność umożliwiająca pracę na całym etacie); 

• Bardzo dobrej znajomości SQL’a (praca w środowisku MS SQL Server) oraz umiejętności obsługi pakietów 

SSIS; 

• Mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku Tableau; 

• Wiedzy na temat budowy struktur bazodanowych w teorii i praktyce; 

• Analitycznego myślenia oraz umiejętności przekładania oczekiwań analityków na rozwiązania techniczne; 

• Dobrej znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie; 

• Odpowiedzialności, dokładności i komunikatywności; 

• Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem architekturą serwerową będzie dodatkowym atutem. 

 

Oferujemy: 

• Interesującą, pełną wyzwań pracę w nastawionej na sukces firmie  

• Możliwość zdobycia doświadczenia pracy w środowisku międzynarodowym 

• Rozwój zawodowy, w tym udział w szkoleniach 

• Pakiet świadczeń socjalnych, w tym opieka medyczna 

• Stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę 

 

 Jesteś zainteresowany? Wyślij do nas swoją aplikację! https://pl.kruk.eu/kariera/oferta-pracy?id=7516&db=pl 

https://pl.kruk.eu/kariera/oferta-pracy?id=7516&db=pl

