Dla znanej i rozpoznawalnej międzynarodowej firmy, światowego lidera w zakresie dostarczania systemów
bezpieczeństwa dla transportu naziemnego, przestrzeni powietrznej, działalności obronnej oraz transakcji
elektronicznych, poszukujemy osoby gotowej do podjęcia ambitnych wyzwań w obszarze programowania na
stanowisku:

FRONT-END DEVELOPER
miejsce pracy: Katowice, nr ref.: FES/10/03

Obowiązki na stanowisku pracy:
• analiza wymagań oraz założeń dotyczących funkcjonalności oraz wydajności aplikacji
• przygotowywanie projektu działania aplikacji
• tworzenie i utrzymanie kodu aplikacji
• zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
• analiza wydajności oraz stabilności działania aplikacji
• realizacja całokształtu procesu tworzenia oprogramowania
• tworzenie oraz archiwizowanie dokumentacji technicznej związanej z wytworzeniem i obsługą aplikacji
• doskonalenie umiejętności posługiwania się niezbędnymi narzędziami programistycznymi
• współpraca w zespole oraz z innymi zespołami odpowiedzialnymi za rozwój i wdrożenie aplikacji (także
anglojęzycznymi)
• wsparcie dla wdrożonych aplikacji
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego (kierunek: Informatyka lub pokrewny)
• doświadczenie w programowaniu w języku JavaScript (znajomość: Node.js, HTML, CSS)
• dobrej znajomości popularnych bibliotek (np. AngularJS/2+, React.js, jQuery)
• dobrej znajomości systemu operacyjnego Linux oraz powłoki Bash
• mile widziane: znajomość języków: Python, Java, PHP, doświadczenie w pracy z systemami Continuous
Integration, doświadczenie w programowaniu usług sieciowych (protokoły: TCP, UDP, HTTP)
• doświadczenie ze środowiskami wirtualnymi i platformami chmurowymi
• dobrej znajomości j. angielskiego
Oferujemy:
• właściwy poziom decyzyjności
• bardzo stabilne warunki zatrudnienia w organizacji będącej liderem w swoim segmencie
• atrakcyjne stałe wynagrodzenie oraz motywacyjny system premiowy adekwatny do stawianych celów i
osiąganych rezultatów
• pracę w międzynarodowym środowisku (głównie USA)
• udział w ciekawych projektach opartych o najnowocześniejsze technologie
• pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, atrakcyjny
fundusz socjalny
Wszystkie
w tym relokacyjny),
zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail:
• możliwość stałego rozwoju zawodowegohr@biurodoradcze.pl:
w kontakcie z międzynarodowym środowiskiem specjalistów i
menedżerów
• słodkie piątki ;)
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.)"

