Oracle konsulent
med tung driftserfaring og interesse for udvikling og arkitektur
Som Oracle konsulent hos Basecare får du til opgave at hjælpe vores kunder med drifts- og
overvågningsopgaver samt forskellige konsulentydelser. Vores kunders systemer er alle meget kritiske
for deres forretning. Derfor arbejder vi hele tiden med at optimere og stabilisere dem og i akutte
situationer yde en ekstra indsats for kunden. Dette indebærer også, at du selvstændigt kan identificere
problemstillinger der har betydning for kundens oplevelse af driftsstabilitet, performance og økonomi.
Vores overvågningsløsning Basecare Discover™ udvikler vi løbende på og det er vores forventning, at
du indgår i arbejdet med hele tiden at forbedre løsningen gennem udvikling af nye services eller
forbedring af eksisterende, i tæt dialog med kunder og kollegaer.
Basecare Discover™ sælger vi primært gennem partnere, men indgår også i den direkte rådgivning af
vores kunder. Du vil fra tid til anden blive involveret i opsætning og rådgivningssituationer sammen
med potentielle og eksisterende kunder.
Vi har en tæt relation med vores kunder, derfor bliver vi ofte involveret i udviklings- og
opgraderingsprojekter. Du vil derfor hos Basecare opleve en stor variation i de opgaver du bliver
involveret i.
Faglige kvalifikationer
Du kommer måske fra konsulentverdenen, hvor du har arbejdet med forretningskritiske applikationer
på Oracle platformen - eller du har arbejdet med driftsopgaver og ønsker nu at tilføje
udviklingsopgaver og kundekontakt. Du har en relevant videregående uddannelse og har minimum 45 års relevant erhvervserfaring. Det vægtes højt, at du har dyb teknisk forståelse og indsigt i
mulighederne og begrænsningerne i teknologier som:
§
§
§

Oracle database
Oracle Weblogic
Oracle Application Express (APEX)

§
§
§

Oracle Cloud
Unix og Linux
Microsoft Windows

Derudover erfaring med programmeringssprog som PL/SQL, Java, Shell scripts og lignende. Hvad
angår arkitektur er du i stand til at dimensionere udviklings- hhv. driftsplatforme, også med hensyn til
licenser. Erfaring med teknologier som Oracle VM, ODA, Golden Gate samt udviklingsværktøjer som
Oracle Warehouse Builder (OWB), Oracle Data Integrator (ODI) vil være et plus.
Du taler engelsk og dansk flydende. Kendskab til svensk og norsk vil være et plus.
Personlige egenskaber
Du er troværdig og har en god forretningsmæssig forståelse samt evner at sætte dig ind i kundens
problemstillinger og identificerer hurtigt løsningsalternativer. Du drives af at arbejde selvstændigt. Du
har gode kommunikationsevner og kan inspirere kunderne. Yderligere skal du være i stand til at holde
mange bolde i luften samtidig uden at miste overblikket.
Du tilbydes
Du bliver en del af en ekspertvirksomhed, hvor vækst og tekniske kompetencer er i højsædet, og hvor
der lægges vægt på at den enkelte udvikles fagligt og personligt. Samtidigt er kulturen præget af
åbenhed og teamwork. Her er meget korte beslutningsveje, hvilket betyder at du har store muligheder
for at påvirke jobbet og dine daglige arbejdsopgaver. Ligeledes vil du blive udfordret og kan udvikle
dig til at blive en af de skarpeste Oracle konsulenter i Danmark - hvis du ikke er det i forvejen.
Om virksomheden
Basecare har gennem mere end 10 år leveret løsninger til krævende større og mindre virksomheder i
Danmark og udlandet - både Basecare's egenudviklede og fuldt automatiserede overvågningssystem
samt driftsassistance og tilhørende konsulentydelser. Målet er at blive den foretrukne
samarbejdspartner inden for forretningskritisk systemovervågning. Se mere information på
www.basecare.dk eller skriv til csk@basecare.dk.
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