Вакансія / Stellenangebot
Ми шукаємо
постійну роботу
на довгий термін
Ми шукаємо Вас

ПРОГРАМІСТ - АДМІНІСТРАТОРИ SYS (M/F/D)
для зміцнення нашої команди на повний робочий день (40 годин)

Засто
суват
зараз и

PROGRAMMIERER - SYS-ADMINS (M/W/D)

Jetzt
bewer
ben!

zur Verstärkung unseres Teams, zu sofort, Vollzeit (40 Std.)

Про що йдеться? Дуже просто:
Ми пропонуємо всебічну підтримку ІТ-фахівцям, які
покинули Україну внаслідок російської агресії. Крім
роботи в IT-секторі, сюди входить додаткова можливість
проживання у власному будинку компанії. Ми також
надамо повсякденну допомогу після закінчення
трудового дня.

Was verstehen wir darunter? Ganz einfach:
Wir bieten IT-Spezialisten, die in Folge des Krieges in der
Ukraine ihr Land verlassen mussten, umfassende Unterstützung an. Dazu zählt neben einem Job im IT-Bereich
die ergänzende Möglichkeit einer Unterkunft im firmeneigenen Gebäude. Wir leisten Hilfestellung auch über den
Arbeitsalltag hinaus.

Про компанію?
Ми – команда, яка складається більш ніж з 50 фахівців,
які займаються розробками індивідуальних програмних
рішень з відкритим вихідним кодом для логістики,
виробництва та пов‘язаних з ними адміністративних
процесів. Ми працюємо в різних галузях промисловості
по всьому світу для дуже різноманітних клієнтів.

Und wer sind wir?
Wir sind mehr als 50 PerFactos, die gemeinsam maßgeschneiderte Open-Source-Software-Lösungen für Logistik,
Produktion und damit verbundene administrative Prozesse
entwickeln. Wir sind branchenübergreifend, weltweit tätig
für Kunden, die vielfältiger kaum sein können.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ:
• Знання Linux (Ubuntu, Debian)
• Інтерфейс: JavaScript, HTML, CSS
• Досвід програмування в Python, postgreSQL та/або
досвідом адміністратора в SuSe або RedHat
• Освіта в галузі інформатики, інших предметів MINT
або ІТ

DEINE QUALIFIKATION:
• Linux-Kenntnisse (Ubuntu, Debian)
• Frontend: JavaScript, HTML, CSS
• Erfahrung in der Programmierung mit Python, SQL bzw.
Admin-Erfahrungen auch mit SuSE oder RedHat
• Studium im Bereich Informatik, anderen MINT-Fächern
oder eine Ausbildung in der Fachinformatik.

Якщо ми зможемо бути корисними один одному, з нетерпінням чекаємо Вас в нашій команді. Ми найшвидше
опрацюємо запити, які надійдуть на нашу електронну пошту. Більше інформації про нас на нашому сайті
www.perfact.de.
Wenn wir voneinander profitieren können, darfst du dich in unserem Team auf einiges freuen.
Kontaktiere uns am besten per Mail. Weitere Infos auf www.perfact.de.
PerFact Innovation GmbH & Co. KG | Eupener Straße 32 | 32051 Herford
Telefon: +49 5221 17403 20 | E -Mail: bewerbung@perfact.de

