
 

 

 
Printre cei mai importanţi furnizori de sisteme informatice integrate din 
România, CRIsoft rămâne cea mai stabilă companie de pe piaţa IT&C, cu 
peste 20 de ani de activitate, timp în care s-a aflat mereu în topul celor mai 
mari companii de software la nivel naţional. 

Înfiinţată în 1991, CRIsoft a dobândit  o vastă experienţă în analiza, 
conceperea, dezvoltarea şi implementarea de soluţii software integrate, timp în 
care motto-ul companiei “Programe care gândesc” a reuşit să impună la 
propriu o nouă abordare în acest domeniu. 

Echipa CRIsoft, care numară peste 100 de angajaţi, colaboratori externi, 
subcontractanţi şi parteneri, se defineşte ca fiind dinamică, experimentată şi 
creativă. 

Produsele şi serviciile CRIsoft, dar şi permanenta preocupare de a cunoaşte nevoile clienţilor, de a le optimiza procesele de 
business, şi chiar de a impune noi standarde în anumite industrii, au contribuit la menţinerea unui vast portofoliu de clienţi 
importanţi din diverse domenii de activitate.               

 Dinamism şi creativitate 
               Sunt cuvintele ce ne caracterizează 

 

 

Administrator Baze de Date 
Braşov 

 

Descrierea jobului: 

 

• Proiectează şi documentează arhitectura bazelor de date; 
• Administrează toate bazele de date ale companiei şi asigură instalarea şi mentenanţa acestora; 
• Implementează soluţiile de back-up pentru bazele de date; 
• Defineşte, elaborează şi trimite spre aprobare procedurile referitoare la backup-urile bazelor de date; 
• Intocmeşte documentaţia aferentă bazelor de date şi cea privitoare la modificări efectuate pe acestea; 
• Creează şi administrează utilizatorii bazelor de date; 
• Asigură gestionarea licenţelor pentru bazele de date; 
• Asigură aplicarea politicilor interne de securitate în bazele de date; 
• Creează schemele, tabelele, procedurile şi drepturile de acces ale bazelor de date; 
• Analizează şi susţine cerinţele de capacitate şi performanţă; 
• Analizează, consolidează şi ajustează bazele de date pentru o eficienţă optimă; 
• Monitorizează disponibilitatea sistemelor şi a platformelor; 
• Controlează utilizarea resurselor de către utilizatori; 
• Controlează operaţiile de back-up, clustering, oglindire, replicare şi reluare în caz de nereuşită; 
• Restaurează şi recuperează bazele de date alterate; 
• Instalează şi testează upgradari şi corecţii. 
 
Profilul candidatului: 

 

• Studii superioare; 
• Cunoaşterea arhitecturii de sistem pentru baze de date Oracle; 
• Cunoaşterea limbajelor de programare SQL, PL/SQL; 
• Lucru în echipă; 
• Cunoaştere limba engleză. 
 



 

 

 

Experienţă: 

 
• Experienţă în utilizarea sistemelor de operare Windows, Unix; 
• Experienţă în domeniul administrării SGBD: Oracle; 
• Experienţă în dezvoltarea sub SQL , PL / SQL; 
• Experienţă în înţelegerea şi susţinerea proceselor şi fluxurilor operaţionale. 
 

CRIsoft vă oferă: 

 

• Posibilitatea de a lucra cu experţi în domeniu şi tehnologii de vârf; 
• Oportunitaţi de dezvoltare personală, cursuri şi certificări profesionale. 
 

 

Aplică acum! 
 

 

Departamentul Resurse Umane 

hr@crisoft.ro   
 
Vă rugăm să specificaţi denumirea funcţiei şi locaţia pentru care aplicaţi în subiectul mesajului. 


