Datový analytik junior
Místo výkonu práce: Brno/Praha

Naše společnost, Asseco Central Europe (Asseco CE) patří mezi nejsilnější softwarové domy ve střední a východní
Evropě. Působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Polsku. Součástí skupiny Asseco CE jsou i další firmy s IT zaměřením. Společnost realizuje náročné projekty pro komerční sféru, státní
správu a samosprávu, postavené na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými projekty softwarových řešení na míru.
Asseco CE klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů. Jsme součástí mezinárodní skupiny
Asseco (Asseco Group), která působí ve více než 50 zemích světa a zaměstnává více než 24 000 lidí.

Náplň práce

Požadujeme

•
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•
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•
•

•
•
•
•
•
•

Sběr, specifikace a analýza požadavků
zákazníka týkajících se datových model a dat
Tvorba analytické dokumentace a výstupů
pro zákazníka a zadání pro vývoj
Analýza existujících (fyzických, logických)
datových modelů
Analýza a hodnocení kvality stávajícího
datového fondu – formální správnost,
úplnost, konzistence, soulad se standardy
eGovernmentu
Návrh procesů nápravy datového fondu
Návrh procesů migrace dat
Návrh postupů a algoritmů pro ETL procesy
Komunikace s vývojovým týmem,
participace na interním testování
Aktivní komunikace se zákazníkem
Prezentace a obhajoba řešení
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Základní znalost UML a CASE nástrojů
Zkušenost v oblasti analýzy a návrhu analytických
datových modelů a přípravy zadání pro vývoj
vítána
Zkušenost s SQL databázemi vítána
Komunikační a prezentační schopnosti
Analytické myšlení, systematické, logické
uvažování, schopnost formalizovat problémy
Proaktivní přístup, spolehlivost, schopnost
týmové spolupráce
VŠ vzdělání
Řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme
•
•
•
•
•
•

•

Zajímavou a zodpovědnou práci na dlouhodobé bázi
Zázemí stabilní a silné společnosti
Příjemné pracovní prostředí
Širokou škálu firemních školení
Příležitost pro vlastní odborný rozvoj
Odpovídající finanční ohodnocení a široké spektrum
benefitů (5 týdnů dovolené, sick days, výuka cizích
jazyků, penzijní připojištění, sportovní aktivity,
slevy na telefonní paušály, vzdělávací kurzy, atd.)
Nástup je možný ihned
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