Nemsokára vége az egyetemnek, de még nem döntötted el, mi érdekel a legjobban az IT területen belül?
Mi segítünk neked!
A NetIQ, Novell és SUSE termékek hivatalos hazai forgalmazójaként a vállalati infrastruktúra egészére kiterjedő
megoldást nyújtunk, hazai és nemzetközi ügyfeleink részére.
Senior vezetőkkel együtt dolgozva szakmai támogatást kaphatsz különféle kompetenciák megszerzéséhez, technológiák
megismeréséhez, betekintést nyerhetsz különböző infrastruktúrák és üzletmenethez kapcsolódó egyedi fejlesztések
végrehajtásának kivitelezésében.
Cégünk munkáját 4 csapat támogatja annak érdekében, hogy a jövőben hosszútávon is megőrizzük több évtizedre
visszamenő sikerünk kulcsát.

Amit számodra kínálunk:






Jó hangulatú, kreatív csapatot és kellemes munkakörnyezetet
Szakmai támogatást különféle kompetenciák megszerzéséhez
Projektekben és terméktámogatásban való részvételt
A vállalat termékeinek nagyvállalati üzemeltetését megismerheted
Képzéseket, fejlődési- és karrierlehetőséget

Amit cserébe elvárunk:








IT szakirányú végzettség előtt álló hallgató legyél
Windows (XP+újabb), vagy SUSE/Red Hat Linux szoftverkörnyezetek ismerete, rutin ezek kezelésében
Jártasság nyílt forrású technológiák és megoldások használatában
Rendszerszemléletet, elemző, problémamegoldó gondolkodásmódot
Együttműködési készséget
Aktív angol nyelvtudást szóban és írásban
Legalább egy scriptnyelv ismeretét (amennyiben a fejlesztői csapatba szeretnél jelentkezni)

Ha az alábbiakkal rendelkezel, és felkeltettük érdeklődésedet, olvasd el a csapatok rövid bemutatkozóját, és válaszd ki,
melyik számodra a legideálisabb.

SUSE csapat
A kooperatív képzésre jelentkező hallgató 5-10 főből álló, valóban fiatalos, jó hangulatú, tapasztalt rendszermérnök csapatban
kezdhetné el a munkavégzést, megismerve ezzel az üzemeltetési és projekt jellegű feladatokat. A sikeres jelentkező a SUSE
termékportfóliójának, a SUSE Linux Enterprise termékcsaládnak, valamint egyéb kapcsolódó termékeknek nagyvállalati
üzemeltetésében, támogatásában, termékfejlesztésében, és további Open Source eszközökkel kapcsolatos integrációs
tevékenységeiben venne részt.

NETIQ csapat
Célunk hogy jövendőbeli munkatársunk a NetIQ Identity Manager termék, valamint a különböző alkalmazások (szolgáltatásmenedzsment, személyazonosság-kezelés) és technológiák egyre mélyebb szintű megismerésére tegyen szert, mely segítségével
hosszútávon sikeresen tudnánk együtt dolgozni. A feladatok, amikkel a gyakorlat alatt találkozni fogsz:




Projektekben és terméktámogatásban való részvétel;
Implementációs feladatok (telepítés, konfiguráció, programkódokkal való kiegészítés) elvégzése (munkafolyamatok,
portletek és/vagy alkalmazás csatolók kialakítása);
Terméktámogatás az ügyfeleknek (kérdések megválaszolása, hibakeresés), kisebb-nagyobb módosítások elvégzése
meglévő rendszereken;

NOVELL csapat
Szakértői csapatunk komplex szoftverinfrastruktúra kialakításával, üzemeltetésével és támogatásával foglalkozik a nagyvállalati
ügyfelek hálózatában. Az ügyfeleknél számos technológia fordul elő: virtualizáció, fürtözés, Windows és Linux szerver- és
kliensplatformok, a legkülönfélébb adatközponti és felhasználói infrastruktúra szolgáltatások. Ezen technológiákba, valamint az
ilyen környezetben előforduló problémák hatékony kezelésébe nyer betekintést az, aki bekapcsolódik a csapat munkájába.

Fejlesztői csapat
Alkalmazásfejlesztői csapatunk széles spektrumú szakmai kompetenciával rendelkezik, melynek segítségével magas színvonalon
oldják meg a fejlesztési feladatokat. Fejlesztésekben használt nyelvek, eszközök, technológiák a következők:
JAVA (Standard és EE); JSP; XML,XSLT; HTML/5; CSS; Ajax; JavaScript; C; C++; Delphi; J2EE; SMTP,POP3,JavaMail; UML;
OOP; RDBMS; Oracle; PL/SQL; MSSQL; MySQL; Case tools; NLM; CVS; C#; .NET; ASP technológiák; OpenWRT; (Spring
Framework; Tapestry; jQuery; Dojo framework; XML; XPath; LDAP; GIT; SVN; manuális és automatikus tesztelési
módszertanok.)
Jelentkezz hozzánk bátran, ha szeretnél részt venni egyedi alkalmazások tervezésében, fejlesztésében, integrációjában ügyfeleink
igényeinek megfelelően, és szívesen közreműködnél az ilyen jellegű feladatok specifikációjában, az ügyfelekkel folytatott
konzultációban és a megfelelő dokumentációk elkészítésében.

Helyes döntésedhez sok sikert kívánunk, várunk egy fiatal, lendületes csapatban, folyamatos fejlődési lehetőséggel,
multinacionális környezetben!
Amennyiben szívesen lennél a munkatársunk, fényképes pályázati anyagod küldd el alábbi e-mail címre:

kooperativ@npsh.hu

