Karrier

Szeretne kollégánk lenni?

Társaságunk csapatába keresünk olyan új kollégákat, akiknek fontos a folyamatos fejlődés és
nyitottak a magas színvonalú csapatmunkára.

Várjuk jelentkezését:
Senior PHP programozó

és
PL/SQL fejlesztő
és
Oktató
és
React-javascript fejlesztő
és
Node.js-javascript fejlesztői
és
Jogi/közbeszerzési munkatárs
és
Linux rendszergazda

munkakörökbe.

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem
béren kívüli juttatások (munkába járás támogatása, SZÉP Kártya, sportkártya, önkéntes
pénztári támogatások);
folyamatos szakmai fejlődés, szakmai képzések támogatása;
kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség;
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-

változatos, kihívást jelentő feladatok;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében, biciklibarát munkahely.

______________

Adatvédelem:

Tájékoztatjuk, hogy az Új Világ NKft. álláshirdetéseire történő jelentkezésével cégünk
automatikusan Ön által elfogadottnak tekinti az adatvédelmi tájékoztatót, mely a következő
linken megtekinthető: A datvédelmi Szabályzat

Senior PHP programozó munkakör

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;
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-

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:
versenyképes jövedelem
béren kívüli juttatások (munkába járás támogatása, SZÉP Kártya, sportkártya, önkéntes
pénztári támogatások);
folyamatos szakmai fejlődés, szakmai képzések támogatása;
kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében, biciklibarát munkahely.

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 „Senior
PHP programozó” 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 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;
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.
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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:
versenyképes jövedelem
béren kívüli juttatások (munkába járás támogatása, SZÉP Kártya, sportkártya, önkéntes
pénztári támogatások);
folyamatos szakmai fejlődés, szakmai képzések támogatása;
kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében, biciklibarát munkahely.

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
„PL/SQL fejlesztő” munkakör megnevezéssel.

A pályázat elbírálása:

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

Oktató munkakör

Feladatok:
A Társaság által fejlesztett pályázatkezelő rendszer működését bemutató gyakorlati
képzések megszervezése, lebonyolítása, előadások megtartása a felhasználók és a Társaság
munkavállalói számára, valamint az ezzel járó adminisztrációs feladatok ellátása;
Oktatói rendszerek tesztelése, dokumentálása, javítással kapcsolatos feladatok
menedzselése;
Felhasználói kézikönyvek, tananyagok és videós segédletek elkészítése;
Felhasználók és munkatársak támogatása az alkalmazások és az új fejlesztések
megismerésében;
együttműködés a rendszer fejlesztőivel és üzemeltetőivel.

Elvárások:
-

Oktatás területén szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat;
MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
igényes, pontos, önálló munkavégzés;
kiemelkedő előadói- és kommunikációs képesség;
nyitottság új ismeretek elsajátítására.
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Előnyt jelent:
-

IT alkalmazások oktatása területén szerzett szakmai tapasztalat;
pályázatkezelési tapasztalat, különösen a finanszírozási területen;
IT fejlesztések során szerzett tesztelői tapasztalat.

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem
béren kívüli juttatások (munkába járás támogatása, SZÉP Kártya, sportkártya, önkéntes
pénztári támogatások);
folyamatos szakmai fejlődés, szakmai képzések támogatása;
kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében, biciklibarát munkahely.

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

Jelentkezés módja: motivációs levél és önéletrajz magyar nyelven

Jelentkezéseket a hr@ujvilag.gov.hu e-mail címre várjuk &quot;Oktató&quot; 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 interjún vesznek
részt. Pályázók az elbírálást követően a pályázat eredményéről írásbeli tájékoztatást kapnak.

React-javascript fejlesztői munkakör

Feladatok:
-

Egyedi informatikai rendszerek fejlesztése, fejlesztési dokumentumok készítése;
Pályázatkezelő rendszerek tervezése;
Szoftverhibák elemzése és javítása.

Elvárt kompetenciák:
-

Legalább 1-3 év gyakorlat JavaScript programozásban;
React.js ismeret;
Alapvető adatbázis ismeretek.
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Elvárások:
-

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

Előnyt jelent:
-

NEXT.js React.js keretrendszer ismerete;
Redux, MobX, React hooks ismerete;
Alapos css3, flexbox alapok, natív javascript, ES6 ismerete;
REST api tapasztalat;
GraphQL ismeretek;
ORM ismeret, haladó adatbázis ismeretek;
Git verziókezelő ismerete.

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem
béren kívüli juttatások (munkába járás támogatása, SZÉP Kártya, sportkártya, önkéntes
pénztári támogatások);
folyamatos szakmai fejlődés, szakmai képzések támogatása;
kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében, biciklibarát munkahely.

Jelentkezés módja: motivációs levél és önéletrajz magyar nyelven.
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Jelentkezéseket a hr@ujvilag.gov.hu e-mail címre várjuk &quot;React fejlesztő&quot;
munkakör megnevezéssel.

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

Node.js-javascript fejlesztői munkakör

Feladatok:
-

Egyedi informatikai rendszerek fejlesztése, fejlesztési dokumentumok készítése;
Pályázatkezelő rendszerek tervezése;
Szoftverhibák elemzése és javítása.

Elvárt kompetenciák:
Legalább 1-3 év gyakorlat Node.js/JavaScript programozásban;
Node.js eszköztár ismerete (Express.js, KOA, NestJS, LoopBack, PM2, Babel,
Webpack, Socket.io);
Alapvető adatbázis ismeretek.
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Elvárások:
-

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

Előnyt jelent:
-

React keretrendszer ismerete;
Jest vagy más javascript tesztkeretrendszer ismerete;
Natív javascript, ES6, TypeScript ismerete;
RESTfull api készítésében tapasztalat;
GraphQL ismeretek;
ORM ismeret, haladó adatbázis/NoSQL ismeretek;
Git verziókezelő ismerete, alapvető linux ismeret.

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem
béren kívüli juttatások (munkába járás támogatása, SZÉP Kártya, sportkártya, önkéntes
pénztári támogatások);
folyamatos szakmai fejlődés, szakmai képzések támogatása;
kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében, biciklibarát munkahely.

Jelentkezés módja: motivációs levél és önéletrajz magyar nyelven.
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Jelentkezéseket a hr@ujvilag.gov.hu e-mail címre várjuk &quot;Node-JS fejlesztő&quot;
munkakör megnevezéssel.

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

Jogi/Közbeszerzési munkatárs munkakör

Feladatok:
közbeszerzési és beszerzési eljárások jogi előkészítése, eljáráshoz kapcsolódó
szerződések készítése;
Társaságot érintő jogszabályváltozások naprakész nyomon követése;
Társaság működéséhez szükséges belső eljárásrendek és szabályzatok előkészítése,
jogi véleményezése;
Társaságot érintő szerződések, megállapodások előkészítése, jogi szempontú
véleményezése, javaslatok megfogalmazása;
társaság jogi ügyeinek szakmai támogatása.
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Elvárások:
-

jogi egyetemi végzettség;
legalább 3-5 év jogi területen szerzett szakmai tapasztalat;
legalább 2 év szerződéses jog tárgykörben szerzett tapasztalat;
közbeszerzési eljárásokban szerzett jogi tapasztalat;
önálló munkavégzésre való képesség.

Előnyt jelent:
-

munkajogi területen szerzett tapasztalat;
eljárásrendek- és szabályzatkészítésben szerzett tapasztalat;

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem
béren kívüli juttatások (munkába járás támogatása, SZÉP Kártya, sportkártya, önkéntes
pénztári támogatások);
folyamatos szakmai fejlődés, szakmai képzések támogatása;
kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében, biciklibarát munkahely.

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

A pályázat elbírálása: A bizalmasan kezelt pályázatok legkésőbb a benyújtási határidőt
követő 30 napon belül elbírálásra kerülnek. A kiválasztott pályázók szóbeli interjúkon vesznek
részt, 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.

Elvárások:
-

Legalább 5 év Linux operációs rendszerek alkalmazás üzemeltetésében szerzett
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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;
Virtualizációs technológia ismerete;
Java alkalmazásszerver üzemeltetési ismeretek.

Elvárt kompetenciák:
-

Képesség az új alkalmazások, technológiák megismerésére és bevezetésére;
Ügyfélközpontú gondolkodásmód, hatékony problémamegoldó képesség;
Önálló, megbízható, pontos, precíz munkavégzésre való képesség.

Előnyt jelent:
-

Felsőfokú informatikai végzettség;
Átfogó IT területen szerzett tapasztalat;
Zabbix ismerete;
Szakmai angol nyelv ismerete.

Amit kínálunk:
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versenyképes jövedelem
béren kívüli juttatások (munkába járás támogatása, SZÉP Kártya, sportkártya, önkéntes
pénztári támogatások);
folyamatos szakmai fejlődés, szakmai képzések támogatása;
kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség;
változatos, kihívást jelentő feladatok;
kulturált munkakörülmények Budapest szívében, biciklibarát munkahely.

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

Jelentkezés módja: motivációs levél és önéletrajz magyar nyelven e-mailben a hr@ujvilag.g
ov.hu
e-mail
címre várjuk „LINUX” 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.
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