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Vistula Business Consulting Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 3 lat. Jesteśmy firmą konsultingową, której głównymi filarami są usługi informatyczne i 
rekrutacyjne (m.in. rekrutacje stałe, body leasing). W odpowiedzi na zróżnicowane wyzwania pojawiające się na współczesnym rynku jesteśmy gotowi na 
realizację nietypowych projektów.  Przeprowadzamy procesy rekrutacyjne dla takich sektorów jak telekomunikacja, bankowość oraz utilities na 
stanowiska różnego szczebla, w tym m.in. juniorskie, menedżerskie, eksperckie. 
Zatrudniamy specjalistów m.in. z zakresów Business Intelligence i Big Data, w tym developerów, architektów i analityków systemowych. Udostępniamy 
naszych pracowników i współpracowników do wykonywania projektów programistycznych oraz prac związanych z przetwarzaniem danych w dużych 
zbiorach (np. hurtownia danych). 
W krótkim czasie nawiązaliśmy współpracę z takimi firmami jak IBM, Oracle, Teradata, Pentacomp, Outbox, Sequence, InfoScope, InfiniteData, Biside, 
Energa IIT, Polkomtel, T-Mobile, Orange, Huawei, Accenture, SAP, SAS Institute, Deutsche Telekom, Citibank. 
 

Aktualnie poszukujemy 

Junior SQL Developer 
Lokalizacja: Olsztyn 

Widełki: 3000 - 5000 brutto 

 

Zakres obowiązków: 

• Projektowanie i rozwój Hurtowni Danych przy użyciu technologii Teradata; 

• Tworzenie rozszerzeń i nowych rozwiązań; 

• Testowanie wdrażanych rozwiązań; 

• Współpraca z dużymi korporacjami. 

 

Wymagania: 

• Dobra znajomość bazy danych Oracle lub Teradata; 

• Znajomość procesów ETL i konstrukcji skryptów ETLowych (shell + sql) 

• Dobra znajomość SQL i PL/SQL; 

• Umiejętność tworzenia aplikacji; 

• Znajomość zagadnień optymalizacji aplikacji bazodanowych; 

• Język angielski na dobrym poziomie. 

 

W zamian oferujemy: 

• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia 

• Udział w realizacji ambitnych projektów 

• Duże możliwości rozwoju 

• Pakiet Socjalny 

• Różne modele zatrudnienia – do wyboru Kandydata 

 

Nie wymagamy doświadczenia, chętnie zaoferujemy możliwość postawienia pierwszych kroków w zawodzie, od 

idealnego kandydata oczekujemy przede wszystkim podstawowej wiedzy na wyżej wymienione zagadnienia  i chęci do 

pracy. 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: agnieszka.krawczyk@vbconsulting.pl 

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 

Vistula Business Consulting Sp. z o.o., ul. Zamiany 8 / LU 2, 02-786 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z poz. zm.). 


