Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
poszukuje kandydatów do pracy
w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Warszawa
Do głównych obowiązków należeć będzie:
• samodzielne prowadzenie szczegółowej analizy wymagań klienta i wytwarzanie dokumentacji analitycznej
•

bezpośrednia współpraca z odbiorcami Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego

•

przygotowanie analiz i rekomendacji działań na podstawie danych i warsztatów z użytkownikami końcowymi

•
•
•
•
•

udzielanie merytorycznego wsparcia zespołowi programistów i testerów
tworzeniu projektów aplikacji oraz wymagań systemowych na podstawie wymagań biznesowych
optymalizacji procesów biznesowych w systemach IT
modelowaniu procesów biznesowych
współpracy z zewnętrznymi dostawcami oprogramowania i użytkownikami Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie tworzenia i optymalizacji istniejących rozwiązań

Wymagania:
• wykształcenie wyższe na kierunku: informatyka, matematyka lub inny techniczny
• 3 lata doświadczenia w analizowaniu i opracowaniu wymagań biznesowych oraz systemowych dla projektów
związanych z rozwojem systemów informatycznych
• znajomość narzędzi analitycznych
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
• znajomość narzędzi pakietu Office, w tym w zakresie wykonywania analiz danych w MS Excel
• umiejętność analitycznego oraz procesowego myślenia
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, systematyczność, oraz umiejętność pracy zespołowej
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie znajomość relacyjnych baz danych SQL oraz z obszaru hurtowni danych
• znajomość narzędzi BI
• doświadczenie z zakresu testowania oraz odbioru aplikacji
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę
• wymiar 1/1 etatu
• pracę w wymiarze 7 godzin 35 minut
• miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole
• pakiet benefitów (m. in. dofinansowanie do działalności sportowej, bony świąteczne)
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
nabor.kcmrm@lpr.com.pl
z dopiskiem w temacie:
„Nazwa stanowiska – Imię i Nazwisko”
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie przy
ul. Księżycowej 5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej LPR pod adresem
https://www.lpr.com.pl/pl/rodo
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Kandydatami.
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

