Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

ASP.NET MVC Team Leader

Firma:

Evertop Sp. z o.o.

Numer oferty:

283

Data dodania:

09-04-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

Evertop Sp. z o.o.

Adres

ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów

E-mail

info@evertop.pl

Telefon

+48 (32) 44 53 336

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

ASP.NET MVC Team Leader
- aktywny udział w procesie analizy i projektowania oprogramowania,

Zakres obowiązków

- zarządzanie kilkuosobowym zespołem developerów i testerów,
- współpraca z klientem końcowym przy realizacji projektu.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe - informatyka lub pokrewne

Status kandydata

absolwent
Szukamy absolwentów kierunku informatyka lub pokrewnych posiadających:
• doświadczenie min. rok w zakresie zarządzania zespołem 2-3 osobowym,
• doświadczenie min. rok w zakresie analizy i projektowania systemów informatycznych,

Obsługa komputera

• doświadczenie min. 4 lata w zakresie .NET Framework oraz programowania w języku C#,
• znajomość MVC oraz Entity Framework,
• znajomość technologii webowych (JavaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS),
• znajomość przynajmniej jednego z serwerów baz danych MS SQL
Server/Oracle/PostgreSQL/mySQL,

Języki obce

• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
technicznej.
• umiejętność kontaktu z klientem końcowym,
• umiejętność logicznego myślenia,

Umiejętności, predyspozycje

• łatwość porozumiewania się i radzenia sobie z problemami,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
technicznej.
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

Wyślij CV ze zdjęciem na adres info@evertop.pl. Odpiszemy.

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

na czas nieokreślony

Godzinowy wymiar pracy

pełny etat

Data rozpoczęcia pracy

2015-05-01
Oferujemy:

Inne świadczenia

• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i odpowiedzialności.
• Możliwość rozwoju poprzez realizację innowacyjnych produktów oraz projektów dla
administracji publicznej na szczeblu centralnym.
• Elastyczność w kwestii czasu pracy.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

Przesłanie CV na podany adres mailowy

Sposób kontaktowania się
z firmą

kontakt mailowy
Tworzymy software i jesteśmy w tym naprawdę dobrzy! Robimy to od 2009 roku dla takich
klientów jak Ministerstwo Finansów, Tauron, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

Dodatkowe informacje

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Karolinska.
Aktywnie współpracujemy między innymi z Comarch, Qumak, Comp, Sygnity, Fujitsu
Technologies.
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