PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do pracy
w Departamencie IT i Administracji na stanowisko:

Specjalista DWH/Business Intelligence
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: BI/05/2017
Osoba na powyższym stanowisku będzie członkiem zespołu zajmującego się modelowaniem i tworzeniem
struktur bazodanowych oraz zaawansowanych skryptów SQL na potrzeby DWH oraz raportowania i analizy
danych.

Wymagane kwalifikacje:
• praktyczna znajomość języka PL/SQL oraz wiedza z zakresu baz danych Oracle,
• praktyczna znajomość platformy Business Intelligence (preferowana IBM Cognos),
• dobrze rozwinięte zdolności analityczne oraz umiejętność modelowania danych,
• wiedza z zakresu DWH i tworzenia procesów ETL (ODI, SSIS),
• znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją techniczną,
• samodzielność i dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
• znajomość T-SQL i platformy MSSQL,
• znajomość zwinnych metodyk rozwoju oprogramowania,
• umiejętność pracy z systemem kontroli wersji (GIT),
• certyfikaty potwierdzające znajomość IBM Cognos,
• doświadczenie w sektorze finansowym.

Wybranym osobom oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, system kafeteryjny, PPE),
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy zapewniające rozwój zawodowy,
• pracę w siedzibie Spółki w centrum Warszawy.
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na skrzynkę email: rekrutacja@pkoubezpieczenia.pl z dopiskiem w polu „Temat” wiadomości „BI/05/2017”
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oświadczam, że zostałem
poinformowany iż administratorem danych osobowych dobrowolnie udostępnionych przeze mnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52 oraz PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 15. Poinformowano mnie o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Poinformowano mnie, że dane osobowe nie będą przekazywane innym
odbiorcom.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

