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Administrador/a bases de dades (Oracle o Informix)BARCELONA (BARCELONA)Empresa:
GRUP BON PREUDescripció: Som una empresa familiar, amb més de 170 punts de venda
ubicats a Catalunya i  més de 5000 empleats/des, en contínua expansió. La nostra gent són les
que garanteixen el correcte funcionament de la xarxa comercial, des de la logística de
magatzem fins a la línia de caixes de cada establiment. I, distingim a les per una sèrie de
valors, la honestedat i confiança, la voluntat de créixer, el desenvolupament professional,
l'actitud positiva, la consciència d'equip i el pragmatisme i eficiència. Un dels objectius del Grup
és fer compatible la vida laboral amb les responsabilitats familiars i el lleure. I per aquest motiu
sempre s'intenta adaptar la jornada laboral a les necessitats de cada persona. Oferim un
contracte indefinit des del primer moment, jornades de treball a temps parcial o complert, 
interessants incentius econòmics pel treballador i una sèrie de beneficis socials com
descomptes en compres en tots els nostres establiments.Seleccionem per a la nostra empresa
un/a enginyer/a informàtic/a per a gestió i administració de bases de dades Oracle i/o Informix. 
La persona seleccionada s'ocuparà principalment de:  · Gestió i administració de les BBDD  ·
Suport en l'administració de Sistemes i Aplicacions  · Suport en la implantació de projectes i
millores de processos en el referent a bases de dades · Anàlisi de rendiments i millores en les
bases de dades  Oferim incorporació en empresa en creixement, contracte estable, horari
flexible. Salari segons vàlua del candidat.  La localitat de treball és Masies de Voltregà.Relació
laboral: LABORAL INDEFINITNombre Hores: 0Salari mensual des de: 0Salari mensual fins a:
016/11/2017
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http://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FjobsLocator&amp;saveLastPath=0&amp;_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_forwardPath=search&amp;idProcess=3652390

