Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Programista Junior Java

Firma:

Sii Polska

Numer oferty:

302

Data dodania:

05-05-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

Sii Polska

Adres

Ul. Słowackiego 13 40-094 Katowice

E-mail

rekrutacja-katowice@pl.sii.eu

Telefon

32 661 41 91

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Programista Junior Java
• Utrzymanie, modyfikacje oraz rozwój aplikacji we współpracy międzynarodowej

Zakres obowiązków

(różne strefy czasowe)
• Współpraca z dotychczasowym zespołem projektowym
• Opracowywanie dokumentacji technicznej
• Projekt oparty o metodykę SCRUM

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

techniczne

Status kandydata

Student/Absolwent

Obsługa komputera

Java

Języki obce

Język angielski - dobry
• Umiejętność w programowania aplikacji w stosie technologicznym Java / JEE
• Znajomość zasad tworzenia i wykorzystywania baz danych
• Umiejętność pracy z serwerami aplikacyjnymi, preferowany Tomcat 7
• Znajomość języka angielskiego

Umiejętności, predyspozycje

• Profesjonalne podejście do pracy, duże poczucie odpowiedzialności, samodzielność,
komunikatywność
• Dodatkowo mile widziana znajomość Angular JS
Praca jest dostępna dla osób studiujących – może odbywać się np. w godzinach
porannych, popołudniowych (13-21) lub w trybie mieszanym (dopołudniowym i
popołudniowym).

1/2

Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

Umowa o pracę

Czas zatrudnienia

-

Godzinowy wymiar pracy

Praca jest dostępna dla osób studiujących – może odbywać się np. w godzinach porannych, popołudniowych (13-21

Data rozpoczęcia pracy

2015-06-01
Oferujemy:
• Ciekawą współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin (web, embedded, mobile)
• Pakiet szkoleń technicznych, miękkich i językowych

Inne świadczenia

• Możliwości rozwoju poprzez zmiany projektów, technologii, branż
• Jasny system oceny i feedbacku
• Pracę w firmie, dla której Twój głos i opinia są ważne i brane pod uwagę
• Prywatną opiekę medyczną, pakiet Multisport i ubezpieczenie grupowe, bilety do kina
etc.
• Stabilne zatrudnienie w najlepszym miejscu pracy IT w Polsce!

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

-

Sposób kontaktowania się
z firmą

Proszę wysyłać CV na adres: rekrutacja-katowice@pl.sii.eu

Dodatkowe informacje

2/2

Zatrudniając ponad 2000 inżynierów, Sii jest liderem wśród dostawców usług IT i
inżynierii. Wspieramy klientów w zakresie analiz i testów, rozwoju oprogramowania,
zarządzania infrastrukturą oraz integracji i utrzymania systemów. Zatrudniamy ludzi z
pasją i pracujemy dla najlepszych!

