Wiodący producent i dostawca zaawansowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
bezpieczeństwem ruchu powietrznego i kontrolę lotów, w związku z rozwojem, poszukuje osoby, która obejmie
stanowisko:

PROGRAMISTA APLIKACJI FRONT-END
miejsce pracy: Katowice, nr ref.: PFS/12/15

Obowiązki na stanowisku pracy:
• analiza wymagań oraz założeń dotyczących funkcjonalności oraz wydajności aplikacji (członek zespołu
projektowego "In-Flight Entertainment & Connectivity")
• przygotowywanie projektu działania aplikacji
• tworzenie i utrzymanie kodu aplikacji
• wstępne testowanie aplikacji w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i
bezpieczeństwa aplikacji
• analiza wydajności oraz stabilności działania aplikacji
• tworzenie dokumentacji technicznej
• współpraca w zespole oraz z innymi zespołami odpowiedzialnymi za rozwój i wdrożenie aplikacji (także
anglojęzycznymi)
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego (kierunki: informatyka, elektronika itp.)
• min. 1-2 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji zbliżonych projektów
• doświadczenie w programowaniu w języku JavaScript
• znajomości HTML5 (CSS3, AJAX, XML/JSON, SOAP/REST, TLS)
• dobrej znajomość systemu operacyjnego Linux
• dobrej znajomość minimum jednej biblioteki do testów jednostkowych
• dobrej znajomości języka angielskiego
• mile widziane: znajomość NodeJS,znajomość Java, umiejętność pisania w języku skryptowym (Bash, Python),
znajomość aplikacji/bibliotek do budowania (Grunt, Gulp, Gradle, Maven), znajomość baz danych, znajomość
systemu kontroli wersji Git
Oferujemy:
• możliwość realizacji złożonych i ambitnych projektów w gronie profesjonalistów
• pracę w bardzo stabilnej i nowocześnie zarządzanej firmie o międzynarodowym zasięgu
• możliwość dalszego rozwoju i realizacji indywidualnych celów zawodowych
• profesjonalne narzędzia pracy
• wsparcie w przypadku relokacji
• atrakcyjny system wynagradzania i premiowania
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail:
hr@biurodoradcze.pl:
lub listownie, na adres:
BIURO DORADCZE
skrytka pocztowa nr 13
60-977 Poznań 49
wraz z nr referencyjnym
Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Kandydatom do pracy zapewniamy całkowitą dyskrecję.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 0601 562 134
W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poĽn. zm.)"

