Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Programista Java

Firma:

ING Bank Śląski

Numer oferty:

228

Data dodania:

19-01-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

ING Bank Śląski

Adres

Katowice, ul. Sokolska 34

E-mail

rekrutacjaIT@ingbank.pl

Telefon

3577469

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Programista Java
Osoba pracująca na tym stanowisku:
• Tworzy oprogramowanie w ramach aplikacji zgodnie z obowiązującymi standardami
uwzględniając aspekty technologiczne, wydajnościowe i bezpieczeństwa
• Tworzy dokumentację techniczną
• Uczestniczy w warsztatach zbierania wymagań
• Przeprowadza testy autorskie wytworzonego oprogramowania oraz inspekcję wzajemną
oprogramowania stworzonego w zespole

Zakres obowiązków

• Analizuje i wyprowadza błędy programowe
• Opiniuje rozwiązania tworzone przez programistów, kwestionuje i proponuje
alternatywne rozwiązania funkcjonalne i biznesowe w zakresie aplikacji
• Współpracuje z analitykami i zespołem testowym w procesie rozwoju i wsparcia
oprogramowania
• Obsługuje zgłoszenia zgodnie z obowiązującym procesem wsparcia aplikacji (w tym
produkcyjne)
• Przygotowuje skrypty niezbędne do wdrożenia zmian oraz do automatyzacji instalacji
• Tworzy testy jednostkowe wspierające proces tworzenia aplikacji
• Tworzy skrypty do testów wydajnościowych aplikacji

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe lub w trakcie studiów kierunków IT/technicznych/ekonomicznych

Status kandydata

absolwent/student ostatnich lat

Obsługa komputera
Języki obce

Wymagania:
• Znajomość języka JAVA na platformie JEE
• Znajomość jsp/jsf
• Znajomość wzorców projektowych
• Znajomość relacyjnych baz danych, języka SQL
• Dobra znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji technicznej)
• Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane kierunki techniczne, IT)
• Dokładność, umiejętność współpracy, innowacyjność
• Otwartość na poznawanie nowych technologii
Umiejętności, predyspozycje

Dodatkowym atutem może być znajomość wybranych obszarów:
• Serwerów WebSphere Application Server, JBoss
• Maven
• Findbug, checkstyle, pmd, sonar
• Python/jython
• PL/SQL
• Ant
• CI, np. Jenkins
• TDD, BDD
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

Proszę przesłać CV wyłącznie poprzez bankowy system rekrutacyjny, klikając na ten link:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0e943fcb382249f790733d01d3b01b2f

Forma umowy

na czas nieokreślony po okresie próbnym

Czas zatrudnienia

umowa na czas nieokreslony

Godzinowy wymiar pracy

30 - 40 / tydzień

Data rozpoczęcia pracy

2015-05-01
Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w nowoczesnym banku
• Możliwość pracy z najnowszymi technologiami w obszarze IT, który stanowi jedną z
kluczowych jednostek banku
• Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
• Pracę, z rezultatów której będą korzystać setki pracowników i tysiące
klientów banku
• Różnorodność projektów i współpracę z innymi departamentami banku

Inne świadczenia

• Możliwość współpracy z gronem prawdziwych ekspertów z wieloletnim
doświadczeniem
• Wszechstronne możliwości rozwoju pracownika – koncentracja zarówno na
umiejętnościach technologicznych jak i kompetencjach miękkich np.: zarządzanie
projektami, umiejętności liderskie (programy rozwojowe) etc.
• Przyjazną atmosferę i stacjonarny charakter pracy
• Bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, pracowniczy program emerytalny PPE,
dofinansowanie do wczasów w ośrodkach bankowych) oraz premie motywacyjne za
wyróżniające wyniki
• Pracę w organizacji uhonorowanej piąty rok z rzędu prestiżowym certyfikatem Top
Employers oraz posiadającej rozwiązania przyjazne Rodzicom

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

Wysłanie CV po kliknięciu w link rekrutacyjny:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0e943fcb382249f790733d01d3b01b2f

Sposób kontaktowania się
z firmą

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0e943fcb382249f790733d01d3b01b2f

Dodatkowe informacje
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