
 

Salesforce Administrator 
Technologijos užvaldė pasaulį - ar nori būti jų dalimi? Jei taip, junkis prie mūsų komandos - užsiauginsi raumenis 
kurdamas sudėtingas verslo valdymo sistemas, į kliento poreikius orientuotus įrankius, augsi, mokysies ir tobulėsi. 
 
Esame salesforce.com partneris Lietuvoje ir ieškome praktikantų, kurie būtų pasiryžę įnešti naujų vėjų ir išsiskirti iš 
minios. Mes išmokysime jus visko, ką žinome, visų žaidimo gudrybių, todėl laukiame tavo CV jau šiandien! :)  
 
 
Unikali galimybė išmokti: 

• administruoti „Salesforce“ ekosistemą 
• valdyti ir prižiūrėti „Salesforce“ duomenų bazę su SOQL duomenų bazės kalba 
• administruoti vartotojų nustatymus, prieigos teises ir sistemų saugumą 
• kurti, atnaujinti „Salesforce“ objektus ir laukus 
• kurti sofistikuotus sprendimus verslo procesų automatizavimui pasitelkiant standartinius „Salesforce“ 

įrankius: “Flows”, “Process Builders” 
 
Jei loginis mąstymas yra tavo stiprioji pusė ir dar gebi skaidyti sudėtingą uždavinį į smulkesnes dalis - turi viską, kad 
taptum sėkmingu #salesforce administratoriumi. Nedelsk ir siųsk CV adresu: administrator@dreamcubator.club 

http://salesforce.com/
mailto:administrator@dreamcubator.club


 

Salesforce Developer  
Technologijos užvaldė pasaulį - ar nori būti jų dalimi? Jei taip, junkis prie mūsų komandos - užsiauginsi raumenis 
kurdamas sudėtingas verslo valdymo sistemas, į kliento poreikius orientuotus įrankius, augsi, mokysies ir tobulėsi. 
 
Esame salesforce.com partneris Lietuvoje ir ieškome praktikantų, kurie būtų pasiryžę įnešti naujų vėjų ir išsiskirti iš 
minios. Mes išmokysime jus visko, ką žinome, visų žaidimo gudrybių, todėl laukiame tavo CV jau šiandien! :) 
 
Unikali galimybė išmokti: 

• analizuoti ir nustatyti verslo poreikius sistemų kūrimui 
• palaikyti „Salesforce“ platformos saugumą ir vientisumą 
• kurti sprendimus pritaikytus „Salesforce“ platformai 
• kurti „Salesforce“ automatizavimo sprendimus naudojant APEX programavimo kalbą 
• administruoti ir prižiūrėti „Salesforce“ duomenų bazę su SOQL duomenų bazės kalba 
• identifikuoti klaidas sistemoje ir jas pašalinti 
• išbadyti „Salesforce“ programos stabilumą ir funkcionalumą 
• valdyti integracijos procesus naudojant skirtingus API tipus 
• dirbti komandoje naudojant versijų valdymo įrankius (Bitbucket) 

 
Jei mėgsti iššūkius ir turi žinių apie #java #sql #html #css #javascript, nedelsk ir siųsk CV 
adresu: developer@dreamcubator.club 

http://salesforce.com/
mailto:developer@dreamcubator.club

