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 פירוט המשרות: 
 

 BI מנתחי ומפתחי
 !!! BI ומפתחי/ות BI למגה פרויקט בפוקוס מנכ"ל דרושים/ות מנתחי/ות מערכות

 שנות ניסיון  3-5בין 
 Cognos-ו Tableau ניסיון בעבודה עם

 SQL SERVER ועבודה עם ETL ניסיון בפיתוח תהליכי
 

 מיקום המשרה: רמת גן 
  

Big Data Engineer 
 ,הייעוץ המובילה במתן פתרונות לארגונים מרובי פרויקטיםפרוסיד, חברת  

 ! Big data engineer מחפשת
 :דרישות

 JAVA שנים אחרונות ב +3
 PYTHON שנים ב +3
 (וכדומה  ,Kafka, Hive, Spark Hadoop) BIGDATA שנות עבודה עם מערכות +2

 Reactive Programming / Functional Programming ניסיון ב
 ,Play, Scala, TwistedNode.js : Akka, Vert.x, Spring 5 ,כגון

LINUX – סקריפטי BASH 
 

 מיקום המשרה: ת"א 
  

Jira Expert 
 *** הזדמנות מצוינת להיכנס ולהתמקצע בתחום המוביל היום בשוק ***

 Jira המובילה במתן פתרונות לארגונים מרובי פרויקטים, מחפשתפרוסיד, חברת הייעוץ  
Expert ! 

 :התפקיד כולל
 .וכתיבת סקריפטים, ניהול לקוח מקצה לקצה ועוד JIRA יישום

 :דרישות
 ! חובה -לפחות שנה  JAVA מפתח / JIRA ניסיון כמיישם

 יתרון  - Groovyניסיון בכתיבת סקריפטים ב 
 ירותיות, ורבליות יכולת עבודה מול לקוחות, ש 

  
 מנתח מערכות 

צעד קטן לאנושות, צעד גדול לך! פרוסיד מחפשת מנתחי מערכות שמבינים שהגיע הזמן  
 !לעבור לחזית הטכנולוגיה

 : התפקיד כולל
 UX/UI ניתוח מערכת משלב קבלת הדרישות העסקיות דרך אינטגרציה עם אנשי

 .בפרויקטים בעלי מספר שכבות Detail designהגדרות האפיון הפונקציונלי עד ה
 .פעילות הכוללת כישורי אינטגרציה חזקים בין צוותים, שכבות וטכנולוגיות
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היכרות עם אילוצי/מאפייני עבודה של שכבות הפיתוח השונות תוך יישום אג'ילי הדורש  
 .רגישות לסדרי עדיפויות

  
  :דרישות

 .חובה -השכלה רלוונטית בתחום 
 .חובה -ון בניתוח מערכות שנות ניסי   2-5

 .חובה -רקע טכנולוגי עם ניסיון מעשי בניתוח מערכות בעולם הדיגיטל של לפחות שנתיים 
 .יתרון  -ומערכות ליבה  Rest, Client אינטגרציה בין שכבות

 !יתרון משמעותי - AGILE ניסיון עבודה במתודולוגיית
  

 DevOps מומחה 
 .הארגוניות DEVOPS תשתיות ההקמה תחזוקה וניהול של 

ליווי צוותי הפיתוח בכל מחזור חיי הפיתוח והקמת תשתיות תומכות לגישור הפער בין  
 .הפיתוח לייצור

שילוב   ,(Build) פיתוח אוטומציות לבנייה ,Source Control הטמעת תהליכי ניהול הקוד בכלי
שילוב   ,CI (Continuous Integration) והרצה של תהליכי בדיקות אוטומטיות, הקמת תהליכי

 Continuous Deployment) ותהליכי פריסה (Configuration Management) CM תהליכי
CD). 

  
  :דרישות

 .חובה -מארגונים גדולים  DEVOPS שנים לפחות בתפקידי  3ניסיון של 
 .יתרון משמעותי DOCKER-ו KUBERNETES ניסיון בעבודה עם
 POWERSHELL או /ו GO או /ו BASH או /ו PYTHON-סקריפטים בניסיון רב בכתיבת 

 .חובה -
 .חובה - GIT / JENKINS ניסיון בעבודה עם

 .יתרון - AWS ניסיון בעבודה בסביבת ענן
 .יתרון  -בסביבות ותשתיות שונות  CI/CD ניסיון בהגדרה ויישום בדיקות אוטומטיות למחזור

 יכולת הדרכה ויחסי אנוש מעולים. 
  

PMO 
 IT חברת הייעוץ המובילה במתן פתרונות לארגונים מרובי פרויקטים דרוש /ה -לפרוסיד 

PMO  . 
מלווה ומתכלל את תוכניות העבודה של הפרויקטים באגף ומהווה גוף האחראי   PMO צוות

על בקרת תוכנית העבודה של האגף בהיבטי עמידה ביעדים, תכנון מול ביצוע, ניהול  
ם וניהול ממשקי עבודה מול מנהלי הפרויקטים ומנהלים בכירים  משאבים, בקרת סיכוני

 .באגף
  

 : דרישות
 .ניסיון בהטמעת מערכות מידע 

 .ניסיון בליווי מנהלי פרויקטים המובילים פרויקטים גדולים, מורכבים ועתירי תקציב
 .ידע וניסיון בתמחור פרויקטים טכנולוגיים

 .ניסיון בבניית גאנטים
 .בניהול סיכוניםניסיון 

 .ניסיון באגריגציה וניתוח של נתונים לכדי תמונה מלאה לצורך קבלת החלטות
 .ניסיון בהובלת תהליכים רוחביים )לדוגמה תהליכי תכנון שנתיים(

 .ניסיון בעבודה על מערכת לניהול פרויקטים



 

 .ניסיון בתחום הפיתוח
 Agile היכרות עם מתודולוגיית

  
JAVA Developer 

 Java לפרוסיד, חברת הייעוץ המובילה במתן פתרונות לארגונים מרובי פרויקטים, דרוש /ה
developer בצוות ומאתגר  מעניין לתפקיד ! 

  
 דרישות: 

 .שנים ומעלה API 3 חשיפת שירותי/ ecommerce/ ניסיון טכנולוגי בעולם הדיגיטל
 .חובה-  Java Backend שנות ניסיון בפיתוח 3

 .חובה –פרויקטים תשתיתיים    ניסיון בפיתוח
 .ניסיון בעבודה מרובת ממשקים פנימיים וחיצוניים

 .יתרון – היכרות וניסיון בעבודה על פי מתודולוגיות לניהול פרויקטים 
 .חובה -  GIT, JIRA, JENKINS, CI-CD עבודה עם

 .יתרון משמעותי- (ASURE, AWS) רקע טכנולוגי בענן ציבורי
Test Driven approach,Java, Spring, Spring Boot., DRUPAL -יתרון. 

  
  

 AGILE מומחה
 Agile  פרוסיד מחפשת מומחה

 

 


