
ODSZKODOWANIA

www.votum-sa.pl infolinia: 800 217 417 

VOTUM S.A. jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotem oferującym kompleksową 
pomoc w sprawach odszkodowawczych. W ciągu dwunastu lat działalności firma reprezentowała 
w sporach z ubezpieczycielami liczne grono zadowolonych Klientów. Zaufało nam ponad 200 000 
osób. Spółka w grudniu 2010 roku zadebiutowała na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. 

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm VOTUM S.A. ugruntowało swoją  
pozycję na rynku odszkodowań. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Programista Baz Danych

Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: V/PBD/17

Osoba zatrudniona na stanowisku Programisty Baz Danych odpowiedzialna będzie za rozwój projektów  
bazodanowych, uczestnictwo w pracach projektowo-analitycznych, tworzenie nowych rozwiązań opartych 
na SQL Server lub MySQL, tworzenie raportów na podstawie danych z istniejących systemów, tworzenie 
systemów składowanych.

Wymagania:

• wykształcenie minimum średnie,

• wiedza z zakresu relacyjnych baz danych,

• dobra, praktyczna znajomość T-SQL oraz samego SQL,

• umiejętność tworzenia rozbudowanych/zaawansowanych zapytań SQL,

• znajomość SQL Server 2008 - 2016 SP1,

• wiedza z zakresu projektowania baz danych,

• umiejętność optymalizacji zapytań SQL.

Dodatkowym atutem będą:

• doświadczenie pracy z MySQL,

• umiejętność tworzenia hurtowni danych, doświadczenie z SSIS, SSAS oraz SSRS,

• wiedza z zakresu programowania obiektowego w .NET.

Oferujemy:

• pracę w stabilnej spółce notowanej na GPW,

• możliwość pracy nad ciekawymi projektami,

• bardzo dobre narzędzia pracy: szybki komputer z SSD oraz 3 monitory,

• dostęp do platformy szkoleniowej Pluralsight,

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

• ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy w godzinach 7:00-11:00),

• przejrzystą ścieżkę rozwoju zawodowego,

• świetną atmosferę pracy, wyjazdy i wyjścia integracyjne,

• pakiet socjalny- m.in. dofinansowanie do karty Multisport Benefit,

• budżet szkoleniowy,

• miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
hr@votum-sa.pl z podanym w temacie nr ref.: V/PBD/17.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).


