Esi gatavs nākamajam karjeras solim?
SIA «»Ventspils nafta» termināls»
Lielākais un tehnoloģiski modernākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums
Baltijā, daļa no VTTI grupas,
aicina komandā

Informācijas sistēmu uzturētāju
Informācijas
sistēmu
uzturētāja
loma VNT

•

Analizēt, izvērtēt un sniegt atbalstu VNT biznesa procesu automatizācijai, kā arī
identificēt un ieviest nepieciešamos IT uzlabojumus, lai paaugstinātu VNT darbības
efektivitāti saskaņā ar VTTI grupas noteiktajām vadlīnijām un biznesa loģiku,
piedalīties grupas IT projektu izstrādē un realizācijā.

Tev uzticēsim

•
•
•

Analizēt un meklēt kļūmes programmatūrā, rast risinājumus to novēršanai
Komunicēt un sadarboties izstrādes uzdevumu izpildei
Atbalstīt ikdienas darbā kolēģus-programatūru lietotājus

Kādas prasmes
mēs meklējam

•
•

IT projektu vadības iemaņas
Gatavību mācīties un pilnveidoties , uz iepriekšējas attiecināmas izglītības vai darba
pieredzes bāzes
Pieredze darbā ar Oracle datubāzēm un PL/SQL pārzināšana tiks uzskatīta par
priekšrocību
Plānošanas, pašmotivācijas un komunikācijas prasmes
Labas latviešu un angļu valodas zināšanas

•
•
•
Mēs piedāvājam

•
•
•
•

Uz esošo zināšanu pamata, pilnveidot savu spēju patstāvīgi rakstīt, uzlabot un kodēt
programmatūru, izmantojot JAVA, JavaScript, CSS, HTML, XML
Stabilu darbu starptautiskā un dinamiskā uzņēmumā, ar iespēju veidot starptautisku
karjeru VTTI koncernā;
Darba alga sākot no 1800 EUR (bruto) mēnesī (uzņēmumā ir arī papildus gada
bonusu sistēma un uzņēmuma Koplīgumā atrunātie labumi);
Pastāvīgā darba vieta Ventspilī, Talsu 75, ar iespēju daļēji strādāt attālināti

Pieteikšanās

Ja uzskati sevi par piemērotu kandidātu, gaidīsim Tavu CV līdz 2021.g. 15.jūlijam

Par VTTI

VTTI ir viens no visātrāk augošajiem enerģijas un citu ķīmisko vielu, uzglabāšanas
pakalpojumu sniedzējiem pasaulē, kas nodrošina vairāk nekā 10 miljonus kubikmetru
krātuves jaudu 17 terminālos piecos kontinentos.
Vairāk www.vtti.com

Divu nedēļu laikā sludinājuma termiņa beigām, sazināsimies ar kandidātiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.
Ja ir kādi jautājumi, lūdzam zvanīt uz personāla nodaļu uz m.t. 29296997
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējām, ka atsūtot savus datus, Tu piekrīti, ka tie tiks ievākti, apkopoti un uzglabāti
attiecīgā atlases projekta vajadzībām vai ilgāk, saskaņā ar Tavām norādēm.

