Database Administration
Responsabilitati:


















Este responsabil cu asigurarea administrării de baze de date, menţinerea integrităţii şi
securităţii bazelor de date din aria de responsabilitate a Biroului Administrare Baze de
Date.
Întocmeşte documentaţie de instalare (best practice), planuri de securizare a sistemelor
de baze de date, proiectează şi implementează sisteme de baze de date de mare
disponibilitate (RAC).
Asigură suportul tehnic necesar pentru toate bazele de date din aria de responsabilitate
a biroului Administrare Baze de Date astfel încît să asigure disponibilitatea maximă a
acestora.
Realizează operaţiunile de salvare (backup) şi restaurare (restore) a datelor pentru
bazele de date din aria de responsabilitate a Biroului Administrare Baze de Date,
precum şi planuri de asigurare a disponibilităţii în caz de evenimente neprevăzute
(contingency planning).
Monitorizează şi menţine în parametrii optimi performanţele bazelor de date prin
urmărirea logurile de sistem şi activităţii pe servere şi efectuează operaţiuni de
optimizarea performanţei (tuning).
Realizează legătura şi escalarea către suportul specializat conform contractelor de
suport existente.
Actualizează listele de inventar şi licenţelor a echipamentelor din aria de responsabilitate
a Biroului Administrare Baze de Date .
Întocmeşte şi întreţine documentaţia privind taskurile de rutină pentru operarea
sistemelor (întreţinerea conturilor, backup/restore, startup/shutdown, scripturi, etc ).
Planifică şi implementează planuri de continuitate şi protecţie la dezastre împreună cu
administratorul de sistem.
Transferă cunoştinţe din domeniul administrarii de baze de date colegilor noi.
Lucrează în echipă cu ceilalţi colegi din Departamentul Administrare Baze de Date şi
colaborează cu administratorii de aplicaţii
Dezvolta si testeaza periodic planul DRP ca parte a Business Continuity Plan

Profil :





Experienta profesionala avansata privind administrarea bazelor de date: Oracle ,
Mysql , MongoDB, Postgres, SqlExpres
Experienta in instalare, configurarea, administrarea,si analiza performantelor
bazelor de date ( fine tunning, upgrade, troubleshooting, etc )
Cunostinte Linux/Batch Scripting
SQL si PL/SQL

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.

