
Specializuji se na IT profesionály, kterým s využitím sítě mých kontaktů z České republiky i zahraničí pomáhám posílit jejich kariéru. Zaměřuji se na vyhledávání 

IT specialistů - administrátoři - systémový, network, DB, vývojáři (Java, PHP, JavaScript, .NET, C/C++, Oracle, SQL apod.), SW architekti, QA specialisté, analytici 

a konzultanti, IT manažeři atd. Spolupráce s klientskými společnostmi, budování obchodních vztahů s cílem lépe porozumět jejich potřebám a požadavkům v oblasti náboru.

Popis pozice

Š Á R K A  C E R O V S K Á  -  VÁ Š  N E Z ÁV I S LÝ  H R  K O N Z U LTA N T  V  I T  O B L A S T I
(+420) 604 665 792     |     SARK A@CEROVSK A.COM     |     W W W.CEROVSK A.COM

Senior Data
Engineer

Jaká jsou naše očekávání?
Zkušenost s SQL, noSQL, PostgreSQL. Dobrá znalost Bash, 
další programovací jazyk je velké plus (my používáme hlavně 
Python nebo Java). Zkušenost s některým z principů ETL 
(u nás používáme Talend Open Studio). Znalost ACID, data 
architecture, Data Warehousing, Data Lake a vědět o čem 
je OLAP, OLTP. Praktická zkušenost s administrací a provo-
zem databází. Povědomí o Hadoop. Tušit, co jsou cloudové 
technologie a mít chuť je více poznat (u nás používáme GCP 
(Terraform)). Velmi dobrá znalost AJ – nezbytná pro každo-
denní komunikaci s klientem. Umět dobře komunikovat, 
být týmový hráč, mít zkušenosti s mentoringem a ochotně 
pomáhat kolegům, být iniciativní a umět hledat nová inova-
tivní řešení, rozumět i businessové straně.

A co je vůbec nejdůležitější?
Je to Vaše schopnost a ochota se stále učit něco nového. 
Je pravda, že vyžadujeme poměrně obsáhlý souhrn zna-
lostí a zkušeností. Na druhou stranu neočekáváme, že jste 
se v průběhu Vaší dosavadní kariéry naučil úplně všechno. 
Ideálního kandidáta z Vás dělá Vaše schopnost a motivace 
se učit a neustále se rozvíjet. Takže pokud máte pocit, že je 
tahle pozice pro Vás ta pravá, i když budete potřebovat 
nějaký čas, abyste do ní dorostli, ozvěte se nám, velice rádi 
se s Vámi setkáme osobně!

Nabízíme
stabilní práci a různorodé projekty v oblasti automotive. 
Dlouhodobou spolupráci v rámci stabilní a stále rostoucí 
české společnosti. Férový přístup a přátelský tým. Možnost 
osobního rozvoje. Flexibilní pracovní dobu s částečným 
home office, 3 sick days ročně. Neformální dresscode. 
Výhodnou polohu pracoviště v samém centru Prahy (Florenc). 
Odpovídající ohodnocení podle zkušeností a znalostí. Balíček 
benefitů zahrnující finanční rozpočet na školení, odbornou 
literaturu a účast na různých IT akcích a konferencích, 
příspěvek na životní pojištění nebo důchodové připojištění, 
jazykové kurzy, stravenky, relax zónu atd. Pravidelné týmové 
akce a každý den na pracovišti občerstvení, nápoje a ovoce 
zdarma (až nebude hrozit Covid-19).

Místo výkonu práce
Praha 8 – Karlín

Ohodnocení
7 500 / MD při spolupráci na ŽL
100 tis. při spolupráci na HPP

Přidejte se k přátelskému data týmu a spolupracujte na vývoji a administraci 
několika aplikací na celé řadě platforem pro evropskou automobilku.

Praha

Automotive


