
Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) làm việc tại Trụ sở chính – Hà Nội 

Mô tả công việc: 

- Thực hiện các công việc liên quan đến vị trí quản trị Cơ sở dữ liệu: 

- Tư vấn, tham mưu cho Trưởng phòng/ Phó phòng và cấp có thẩm quyền về xây dựng chiến lược, 

kế hoạch hoạt động liên quan đến Quản trị và vận hành các hệ thống CSDL của ngân hàng, đảm 

bảo hệ thống hoạt động thông suốt; 

- Quản trị và vận hành các hệ thống Cơ sở dữ liệu của ngân hàng, đảm bảo hệ thống hoạt động thông 

suốt; 

- Thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu khi có sự cố; 

- Tham gia triển khai, xây dựng một hệ thống Cơ sở dữ liệu, hệ thống Cơ sở dữ liệu dự phòng; 

- Tối ưu hóa các tham số của CSDL, đề phòng khắc phục sự cố; 

- Nâng cấp CSDL khi có yêu cầu; 

- Quản trị Application server của Corebanking. 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành CNTT 

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm làm việc trực tiếp tại vị trí Quản trị CSDL thuộc lĩnh vực tài chính, 

ngân hàng, trong đó phải có CSDL Oracle;  

- Ưu tiên những người có bằng Oracle DBA hay các CSDL khác như: MSSQL, mySQL,.. có thêm 

các chứng chỉ về bảo mật CSDL Oracle là điểm cộng. 

- Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật; 

- Tin học văn phòng: Thành thạo các phần mềm MS Office ở mức độ người dùng. 

- Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản trị CSDL trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng 

- Hiểu biết pháp luật chuyên ngành liên quan đến quản trị CSDL trong lĩnh vực tài chính - ngân 

hàng 


