Вимоги до кандидату на посаду головного фахівця відділу експлуатації корпоративних
інформаційних систем департаменту розвитку інформаційних систем дирекції з
інформаційних технологій (за напрямком SAP BASIS):
-

-

-

-

-

-

-

Повна вища освіта (бажано в галузі інформаційних технологій, або технічна, або
іншого суміжного напрямку за умови проходження курсів підготовки та наявності
позитивного досвіду роботи).
Досвід роботи відповідного напрямку (бажано не менше 2-х років, в разі високого
рівня знань за результатами співбесіди вимога може переглядатися).
Наявність знать щодо супроводу, адміністрування та оновлення програмного
забезпечення SAP (модуль BC, SAP NetWeaver, ECC, ABAP-stack), SAP Content
Server, SAP Router.
Знання та навички роботи з підсистемою SAP Change and Transport Management
(STMS), розуміння процесів створення, формування, деблокування та перенесення
запитів на зміни між системами розробки, контролю якості та продуктивною
системою, аналізу можливих помилок.
Знання процесів та засобів підтримки ПЗ SAP, порталу support.sap.com, SAP
Launchpad, процедур SAP Enterprise Support, пошуку, завантаження та встановлення
оновлень програмного забезпечення (ehp, sp, sap notes тощо).
Знання та навички адміністрування систем керування базами даних Оracle Database
Enterprise Edition (від 11 версії), SAP DB (Max DB).
Знання процедур резервного копіювання та відновлення конфігурації та даних
програмного забезпечення SAP, включаючи бази даних Oracle та MaxDB.
Розуміння концепції повноважень ПЗ SAP та налаштувань безпеки. Вміння
створювати та вести облікові записи користувачів ПЗ SAP, прості та групові ролі, їх
присвоювання, здіснювати налаштування об’єктів повноважень. Вміння проводити
аналіз результатів перевірок повноважень, визначати відсутність повноважень та
виконувати виправлення.
Бажано наявність знань та досвіду адміністрування операційних систем Linux (SUSE
Linux Enterprise Server від 11 версії або подібні дистрибутіви).
Бажано наявність знать та досвіду роботи з SAP Solution Manager та засобами
віртуалізації Vmware vShpere (vCenter) від 5 версії.
Бажано мати начальні знання мови програмування ABAP та вміти аналізувати
програмний код та визначати причини помилок (debug).
Розуміння сучасних ІТ-технологій, мережевих технологій, питань інформаційної
безпеки, Cloud платформ та технологій in-memory database (SAP HANA) буде
перевагою.
Проходження курсів підготовки SAP (зокрема ADM100 та ADM940) буде перевагою.
Проживання у м. Києві або приміській зоні (робота в офісі).
Знання англійської мови щонайменше на технічному рівні (вивчення документації,
проходження онлайн-курсів, службове листування, формування запитів на підтримку
SAP Enterprise Support).
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