Karrier

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. fő tevékenysége a nemzetgazdaságilag kiemelt
jelentőségű fejlesztéspolitikai támogatások ügyvitelét és monitoringját támogató informatikai
szoftver rendszerek fejlesztése, alkalmazás szintű üzemeltetése és a rendszerekhez
kapcsolódó főbb tanácsadói szolgáltatások nyújtása.

Társaságunk munkatársakat keres

Senior PHP programozó
és
PL/SQL fejlesztő
és
LINUX rendszergazda
és
Jogi munkatárs
munkakörökbe.

Senior PHP programozó munkakör
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Feladatok:
-

Egyedi informatikai rendszerek fejlesztése;
Pályázatkezelő rendszerek tervezése.

Elvárások:
-

Legalább 2-3 év gyakorlat PHP programozásban;
OOP, MVC ismeret;
Alapvető adatbázis ismeretek (MYSQL/ ORACLE).

Elvárt kompetenciák:
-

Nagy munkabírás, terhelhetőség;
Képesség új ismeretek elsajátítására;
Jó szervezőkészség.

Előnyt jelent:
Yii keretrendszer ismerete;
Codelgniter, Zend Framework, Symfony, CakePHP vagy ezekhez hasonló
keretrendszer ismerete;
ORM ismeret, natív javascript, jQuery, jQueryUI ismerete;
PL/SQL (Oracle) ismeretek;
Haladó adatbázis ismeretek;
Verziókezelő ismerete (git, svn, stb.);
Felsőfokú végzettség;
Angol nyelvismeret.

Amit kínálunk:
-

stabil háttérrel rendelkező fiatalos, lendületes fejlesztői csapat;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
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-

folyamatos szakmai fejlődés;
versenyképes jövedelem;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében.

A munkakör betöltésének ideje: a kiválasztási folyamat lezárást követően azonnali belépéssel.

Jelentkezés módja: motivációs levél és fényképes önéletrajz magyar nyelven.

A pályázat benyújtásának módja: e-mailben a hr@ujvilag.gov.hu e-mail címre várjuk „Senior
PHP programozó” munkakör megnevezéssel.

A pályázat elbírálása:

A bizalmasan kezelt pályázatok legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül
elbírálásra kerülnek. A kiválasztott pályázók írásbeli feladatmegoldásokon és szóbeli interjúkon
vesznek részt. Pályázók az elbírálást követően a pályázat eredményéről írásbeli tájékoztatást
kapnak.

PL/SQL fejlesztő munkakör

Feladatok:
-

A belső fejlesztői csapat rendszerszervező feladatainak ellátása;
Igényfelmérés, szakmai egyeztetéseken való részvétel;
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-

Rendszertervek készítése, meglévő rendszerek továbbfejlesztése;
Fejlesztés nyomon követése;
Dokumentálás, tesztelés, statisztikák készítése;
Bevezetésben történő aktív közreműködés.

Elvárások:
-

Erős SQL és PL/SQL ismeretek;
Tapasztalat informatikai rendszerek és felületek tervezésében.

Elvárt kompetenciák:
-

Jó elemző- és szervező- készség;
Projekt adminisztrációs ismeretek.

Előnyt jelent:
-

Felsőfokú informatikai végzettség;
Business Analyst tapasztalat;
SW/ Rendszer architekt háttér;
Oracle eszközök ismerete;
Relációs adatbázis-tervezés ismerete;
WEB technológiák ismerete;
Egyéb adatbázis kezelők ismerete.

Amit kínálunk:
-

stabil háttérrel rendelkező fiatalos, lendületes fejlesztői csapat;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
folyamatos szakmai fejlődés;
versenyképes jövedelem;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében.
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A munkakör betöltésének ideje: a kiválasztási folyamat lezárást követően azonnali belépéssel.

Jelentkezés módja: motivációs levél és fényképes önéletrajz magyar nyelven.

A pályázat benyújtásának módja: e-mailben a hr@ujvilag.gov.hu e-mail címre várjuk
„PL/SQL fejlesztő” munkakör megnevezéssel.

A pályázat elbírálása:

A bizalmasan kezelt pályázatok legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül
elbírálásra kerülnek. A kiválasztott pályázók írásbeli feladatmegoldásokon és szóbeli interjúkon
vesznek részt. Pályázók az elbírálást követően a pályázat eredményéről írásbeli tájékoztatást
kapnak.

LINUX rendszergazda munkakör
Feladatok:
LINUX adminisztrátori feladatok ellátása;
Frissítések, migrációk, verzióváltások végrehajtása;
Események monitorozása, a felmerülő hibák javítása;
Részvétel komplex, magas megbízhatóságú IT infrastruktúra kialakításában,
üzemeltetésre történő átadásában;
Szoros együttműködés az elektronikus információbiztonságért felelős vezetővel.
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Elvárások:
Legalább 5 év Linux operációs rendszerek alkalmazás üzemeltetésében szerzett
tapasztalat,
Legalább 3 év magas rendelkezésre állású rendszerben szerzett tapasztalat;
Linux operációs rendszerekre telepíthető alkalmazások telepítésében szerzett általános
jártasság,
Magas szintű tudás szerver alkalmazások üzemeltetésében;
Script írási tapasztalat - bash, perl vagy egyéb;
Virtualizációs tapasztalat, KVM technológia ismerete;
Java alkalmazásszerver üzemeltetési ismeretek (Widfly, Weblogic);
Zabbix ismerete;
Elvárt kompetenciák:
Képesség az új alkalmazások, technológiák megismerésére és bevezetésére;
Ügyfélközpontú gondolkodásmód, hatékony problémamegoldó képesség;
Önálló, megbízható, pontos, precíz munkavégzésre való képesség,
Megbízhatóság, önállóság, pontosság, precizitás;
Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

Előnyt jelent:
felsőfokú szakirányú iskolai végzettség;
nagyterhelésű és magas rendelkezésre-állású rendszerekben szerzett tapasztalat;
Perl/PHP/Java programozási ismeret;
Java alkalmazásszerver ismeret (Tomcat, Jboss, Weblogic);
Oracle termékek ismerete (adatbázis, middleware);
Java/PHP alapú portálok beüzemelésében szerzett tapasztalat (drupal,
joomla,alfresco);
Nagios/Zabbix alapú monitorozás ismerete;
VMware, XEN, KVM alapú rendszerek, DR megoldások ismerete.

Amit kínálunk:
-

stabil háttérrel rendelkező fiatal, dinamikus csapat;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
folyamatos szakmai fejlődés;
versenyképes jövedelem;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében.
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A munkakör betöltésének ideje: a kiválasztási folyamat lezárást követően azonnali belépéssel.

Jelentkezés módja: motivációs levél és fényképes önéletrajz magyar nyelven.

A pályázat benyújtásának módja: e-mailben a hr@ujvilag.gov.hu e-mail címre várjuk „linux
rendszergazda” munkakör megnevezéssel.

A pályázat elbírálása:

A bizalmasan kezelt pályázatok legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül
elbírálásra kerülnek. A kiválasztott pályázók írásbeli feladatmegoldásokon és szóbeli interjúkon
vesznek részt. Pályázók az elbírálást követően a pályázat eredményéről írásbeli tájékoztatást
kapnak.

Jogi munkatárs munkakör

Feladatok:
Társaságot érintő szerződések, megállapodások előkészítése, jogi szempontú
véleményezése, javaslatok megfogalmazása,
társaság jogi ügyeinek szakmai támogatása,
eljárásrendek, szabályzatok jogi véleményezése, előkészítése,
Társaságot érintő jogszabályváltozások naprakész nyomon követése,
beszerzési eljárások jogi előkészítése, eljáráshoz kapcsolódó szerződések készítése.

Elvárások:

7/9

Karrier

-

jogász végzettség;
legalább 3 év jogi területen szerzett szakmai tapasztalat;
proaktív, önálló munkavégzésre való képesség;
terhelhetőség, stressz tűrő képesség;

Előnyt jelent:
-

cégjogi ismeretek,
beszerzési és/vagy közbeszerzési eljárásokban való részvétel,
kodifikációs tapasztalat,
európai uniós alapokból származó támogatásokkal kapcsolatban szerzett tapasztalat,
informatikai beszerzések területén szerzett jogi tapasztalat;

Amit kínálunk:
-

stabil háttérrel rendelkező csapat;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
versenyképes bérezés és juttatások (sportkártya, SZÉP kártya juttatás);
kulturált munkakörülmények Budapest szívében.

A munkakör betöltésének ideje: a kiválasztási folyamat lezárást követően azonnali belépéssel.

Jelentkezés módja: motivációs levél és önéletrajz magyar nyelven.

A pályázat benyújtásának módja: e-mailben a hr@ujvilag.gov.hu e-mail címre várjuk „jogász”
munkakör megnevezéssel.
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A pályázat elbírálása:

A bizalmasan kezelt pályázatok legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül
elbírálásra kerülnek. A kiválasztott pályázók szóbeli interjúkon vesznek részt. Pályázók az
elbírálást követően a pályázat eredményéről írásbeli tájékoztatást kapnak.

9/9

