
  

 

 

  

 

Innovatív egészségügyi rendszert fejlesztő Innovatív egészségügyi rendszert fejlesztő Innovatív egészségügyi rendszert fejlesztő Innovatív egészségügyi rendszert fejlesztő 

csapatba keresünk csapatba keresünk csapatba keresünk csapatba keresünk Delphi fejlesztőDelphi fejlesztőDelphi fejlesztőDelphi fejlesztő    kollégátkollégátkollégátkollégát 
Vállalatunk közel 20 éve jelen van és minden szempontból piacvezető a kórházi egészségügyi 
rendszerfejlesztés területén; az elmúlt években már nemcsak kórházak, hanem az egészségügyi 
kormányzat egyik kompetens beszállítójává is vált. Lassan 4 éve nagyvállalati struktúrában 
működünk, amely stabilitást, átláthatóságot, szabályozottságot és kiszámíthatóságot jelent. A 
mindennapi munkavégzés során megtartottuk a családias jelleget, melyet közvetlenség és 
vidám hangulat jellemez. Támogatjuk az önállóságot, a kezdeményezőkészséget.  

Főbb feladatok, munkák:Főbb feladatok, munkák:Főbb feladatok, munkák:Főbb feladatok, munkák:    

• Meglévő, Delphiben írt rendszerek megismerése, részvétel azok fejlesztésében 
• Meglévő és új Delphi fejlesztések megvalósítása 
• Fejlesztői dokumentáció készítése 
• Adatbázis fejlesztés és SQL szkriptek írása 
• Együttműködés más csoportokkal 
• Projektekben való részvétel 

 
Az álláshoz tartozó elvárások:Az álláshoz tartozó elvárások:Az álláshoz tartozó elvárások:Az álláshoz tartozó elvárások:    

• Delphi programozási nyelv ismerete és tapasztalat 
• OOP alapelvek alapos ismerete 
• Csapatban való munkavégzés 
• Minőségorientált szemlélet 

 
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:    
    

• Proaktivitás 
• Rendszerszemlélet, logikus gondolkodás 
• Rugalmasság 
• Ügyféloriengált szemlélet 
• Problémamegoldó, problémafeltáró képesség 
• Terhelhetőség, stressztűrő képesség 
• Precizitás, pontosság 
• Önálló munkavégzés 

 
Előnyt jelent: Előnyt jelent: Előnyt jelent: Előnyt jelent:     

• Clean coding 
• Design pattern-ek ismerete 
• Refactoring ismeretek, tapasztalat 
• Oracle adatbáziskezelő ismerete 
• Code review tapasztalat 
• Bármely verziókezelő rendszer ismerete 
• Delphi 2009, vagy afeletti verzió ismerete 
• Angol nyelvű szakirodalom megértése 

 
 



  

 

 

  

 
Szükséges tapasztalat: Szükséges tapasztalat: Szükséges tapasztalat: Szükséges tapasztalat:     

• legalább 1 év szakmai tapasztalat 
 
Amit kínálunk:  Amit kínálunk:  Amit kínálunk:  Amit kínálunk:      

• Versenyképes jövedelem  
• Barátságos és kreatív tech munkahelyi környezet 
• Szakmai fejlődési lehetőség 
• Munkavégzés magasan képzett csapat tagjaként 
• Részvétel hosszú távú termékfejlesztési projektben 

 
Munkavégzés helye: Munkavégzés helye: Munkavégzés helye: Munkavégzés helye:     

 
• Budapest 

 
Amennyiben a fenti lehetőség felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy fényképes önéletrajzát 
küldje el a hr@asseco-mo.hu e-mail címre! 
 


