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HEALTHWARE Tanácsadó Kft. 
 

Bővülő csapatunkba 
 

PL/SQL fejlesztő 
 

munkatársat keresünk 
 

A Healthware Tanácsadó Kft. 2004 óta tartó töretlen fejlődésének köszönhetően meghatározó 
szerepet tölt be a hazai egészség-gazdaságtan, egészség-finanszírozási tanácsadás területén. 
 
Célunk, hogy az egészségügy finanszírozása területén szerzett tapasztalatainkkal elősegítsük az 
egészségügy forrásallokációját, továbbá egyedi informatikai fejlesztésekkel, döntéshozói 
alkalmazásokkal - hardver és szoftver területen egyaránt - támogassuk megrendelőink 
döntéshozatalát. 
 
Büszkék vagyunk sokrétű szakértői csapatunkra, akikkel gyorsan és hatékonyan tudjuk kiszolgálni 
az összetettebb kutatási projekteket is. 

Főbb feladatok, munkák:  

• Adatbázis-fejlesztés, tartalom migrációs, adatkezelési munkák végzése és 
adminisztrációja; 

• SQL és PL/SQL kódolás, lekérdezések és eljárások optimalizálása, adatbázis hangolás 
egyes alkalmazás és riport funkciók, felhasználói és elemzési igények kiszolgálására; 

• Részvétel az alkalmazás- és adatbázis-tervezés, fejlesztés, tesztelés és üzemeltetés 
munkafolyamataiban; 

• Együttműködés az elemző munkatársakkal az adatbányászati és projektfeladatok 
elvégzésében 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

• Felsőfokú informatikus/matematikus/mérnök végzettség; 
• 1-2 éves releváns szakmai tapasztalat; 
• SQL és PL/SQL nyelv és fejlesztői programok magas szintű ismerete; 
• Adatbázis-kezelő, adatmodellező, rendszerfejlesztő és verziókezelő eszközök ismerete; 
• Precíz, dokumentált, önálló munkavégzés és tanulási képesség; 
• Rendszerszemlélet, analitikus gondolkodás és csapatszellem; 
• Angol nyelvtudás 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

• Egészségügyi ellátórendszer és jelentési adatstruktúrák ismerete; 
• Adatbázis kezelési, üzemeltetési és diagnosztikai ismeretek; 
• Oracle, PostgreSQL, MS SQL tanfolyamok és minősítések; 
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• Adattárház, üzleti és mesterséges intelligencia komponensek illesztésében szerzett 
tapasztalat; 

• Elemzői és statisztikai riport eszközök, WeB-es, Python és R- programozási nyelvek, 
felület-fejlesztői eszközök és platformok ismerete 

Amit kínálunk:  

• Felelősségteljes munkakör szakmai fejlődési lehetőséggel; 
• Rugalmas időbeosztás 8:00 és 18:00 között; 
• Könnyen megközelíthető iroda Közraktár utca 30-32. szám alatt a RiverPark 

Irodaházban, kellemes kilátással a Dunára és bicikli tárolási lehetőséggel; 
• Közel 40 fős lendületes fiatalos, segítőkész csapat; 
• Szakmai és nyelvi képzések támogatása; 
• Szakmai tudásnak megfelelő versenyképes fizetés biztosítása plusz juttatásokkal 

(mobiltelefon támogatás) és már a próbaidő alatt is választható Cafeteria csomaggal 

Jelentkezés módja: 

Pályázati anyagát (fényképes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével), melyet 
bizalmasan kezelünk várjuk az sg_hr@healthware.hu e-mail címre. 


