Informatikai tervezési és fejlesztési pozíció - eGov Kft. Miskolc
Az eGov Tanácsadó Kft. 2002-ben azzal a céllal alakult, hogy állami és önkormányzati környezetben futó projektek
megvalósításához, a közigazgatás jellegzetességeihez illeszkedő stratégiák, fejlesztési koncepciók és projektek
kialakításához nyújtson professzionális tanácsadói szolgáltatásokat, valamint IT rendszer tervezési és fejlesztési,
fejlesztés-támogatási feladatokat végezzen. A cég fő partnerei: elsősorban kormányzati és államigazgatási és
igazságszolgáltatási szervek, állami tulajdonú szolgáltatók, valamint a hazai IKT piac meghatározó gazdasági szereplői.
Az eGov Kft. átlagon felüli precizitással dolgozni képes tervező-fejlesztő informatikusokat keres

„Egységes felhő alapú fejlesztési platform tervezése és megvalósítása”
projektben való közreműködésre
A projekt célja: koncepció készítése egy olyan egységes fejlesztői környezet létrehozására és működtetésére,
amely meghatározott alapszempontok mentén platformot biztosít intézményi szakalkalmazás szintű
szoftverfejlesztések megvalósítására. A tervezést követően kerül sor a megtervezett rendszer megvalósítására.
• technológiai követelmények meghatározásának támogatása, amelyek mentén a célnak megfelelő felhőalapú
alkalmazásfejlesztési környezet (angolul Application Platform as a Service, röviden aPaaS) kiválasztása és
implementálása megvalósulhat,
• a kiválasztott technológia alkalmazási szabályrendszerének (aPaaS alapú szoftver architektúra, alkalmazásának
korlátai), a keretrendszerben végzett fejlesztői projektek módszertanának kidolgozása.
• az elfogadott koncepció alapján a rendszer megtervezése és megvalósítása
A pályázó(k) feladatai: az előzőekben felsorolt fő feladatcsoportok végrehajtásában való közreműködés
Jelentkezési feltételek: befejezett felsőfokú (MA, BA) informatikai tanulmányok (mérnök-informatikus, programozó
matematikus, egyéb felsőfokú informatikai végzettség) / középfokú angol nyelvtudás, önálló idegen nyelvű szakirodalom
feldolgozási képesség / szakmai referenciák rövid ismertetése
Elvárások: rendszer tervezési és szoftver fejlesztési tapasztalat referenciákkal / széleskörű informatikai ismeretek /
precizitás / kreatív gondolkodás / feladatmegoldó képesség megbízhatóság / kiemelten önálló felelősségteljes
munkavégzés / csapatmunka
Előnyt jelent: felhő technológiában szerzett tapasztalatok / aPaaS – application Platfom as Service - ismeretek /
Enterprise Architect ismerete / tervezési módszertanok ismerete pl.: UML, BPMN; / igazolható szakmai gyakorlati
eredmények ismertetése
Munkavégzéssel kapcsolatos információk: munkavégzés helye: Miskolc, szükség szerint budapesti utazásokkal a
projekt által indokolt mértékben / elvárt rendelkezésre állás: heti 40 óra / munkába állás kezdete: azonnal, 2017.
február / bérezés: megállapodás szerint. / Munkavégzés formája: alapesetben határozott időre a projekt időtartamára,
kölcsönös elégedettség esetén lehetőség további együttműködésre.
Amit kínálunk: folyamatos szakmai fejlődés lehetősége egy felhő alapú új technológiai területen / betekintés a magyar
elektronikus közigazgatás motorházába / jó szakmai referencia / fiatal, dinamikus csapat / a végzett munka arányában
versenyképes fizetés
Jelentkezés: magyar és angol nyelvű önéletrajz, valamint motivációs levél (a fizetési igény
megjelölésével heti 40 órára vonatkozóan) megküldésével, az egov.miskolc@egov.hu e-mail
címen.
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