Application Administrator
Responsabilitati:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Administreaza aplicatiile software ale companiei care i-au fost alocate;
Creaza si mentine documentatia tehnica privind administrarea si configurarea
aplicatiilor software alocate;
Instalarea aplicatiilor in mediile corespunzatoare (test, dezvoltare, productie)
Administreaza medii separate pentru testare, dezvoltare, pre-productie si
productie;
Efectueaza activitati de mentenanta si monitorizare a aplicatii;
Gestionează liceţele pentru aplicatii, asigurând respectarea prevederilor legale în
domeniu.
Face propuneri de achizitii noi de licente pentru acestea.
Implementeaza in productie orice schimbari in aplicatie sau orice noi aplicatii
dupa testarea acestora
Asigura managementul versiunilor
Executa sarcinile legate de interfetele intre aplicatii;
Executa activitati de administrare (import de date, migrari de date in aplicatii)

Profil :









Experienta profesionala avansata privind administrarea aplicatiilor software:
instalari servere de aplicatii, instalari de aplicatii si configurarea conexiunilor
catre bazele de date.
Experienta in instalare, configurarea, administrarea, analiza performantelor
serverelor de aplicatii cu precadere – Apache, Apache-Tomcat, JBoss.
Cunostinte Linux si SQL necesare pentru instalarea si punerea in productie a
modificarilor in aplicatii
Experienta in utilizatrea serviciilor Web (SOAP), XML transfer
Avantaj: experienta administrare si configurare platforme CRM Salesforce
Avantaj: experienta administrare aplicatii SAP
Avantaj: experienta administrare server Weblogic

Daca acest profil prezinta interes pentru dumneavoastra si doriti sa faceti o schimbare in viitorul
apropiat, nu ezitati sa ne trimiteti un CV la adresa recruiting@brusch.ro sau sa ne contactati la
0735.55.29.49/ 0760.086.036.

Brusch Services este o companie mixta cu capital german, care ofera servicii software in regim
outsourcing.
Cu o experienta de peste 12 ani pe piata din Romania, Brusch Services se mandreste cu o
echipa de specialist in IT, care au certificari pe toate liniile de business.
Suntem o companie IT orientată spre procese, care oferă servicii specifice de software, de
analiza a activității economice, de project management, de design, dezvoltare, integrare,
testare, asistența, implementare și mentenanța.

Avand pretenții mari de la noi insine, investim in respect, flexibilitate și increderea in relațiile cu
partenerii și cu angajații noștri.
Tindem catre un concept „win-win“ sustenabil, in cadrul unui parteneriat de lunga durata, care
se distinge prin profesionalism, transparența și incredere.
Brusch Services isi consolideaza imaginea de furnizor software de incredere pentru jucatorii
cheie din piata IT din Romania, care activeaza in domeniul bancar, retail, asigurari, telecom,
servicii & financiar.
Compania pune accentul pe comunicarea deschisă, pe un model flexibil de afaceri și pe
orientarea sa evidentă spre servicii și calitate, toate acestea stând la baza succesului nostru.

