Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

WEB DEVELOPER / PROGRAMISTA PHP

Firma:

dreams art

Numer oferty:

309

Data dodania:

19-05-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

dreams art

Adres

ul Graniczna 86, Dąbrowa Górnicza

E-mail

krzysztof@dreamsart.pl

Telefon

500400079

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

WEB DEVELOPER / PROGRAMISTA PHP
Pracujemy min. z takimi markami jak: PLUS, AUTOGRILL, ARCELORMITTAL, LOTOS, MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO, NESTLE, COVERIS...
Do naszej siedziby w Dąbrowie Górniczej poszukujemy:
Programisty PHP / Webdeveloper-a

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:
• tworzyć serwisy www zgodnie ze specyfikacją,
• tworzyć aplikacje internetowe zgodnie z istniejącymi trendami
• samodzielnie planować, projektować i wdrażać rozwiązania w technologii PHP,
JavaScritp, jQery
• samodzielnie przygotowywać dokumentację tworzonych projektów,
• oraz kontaktować się z klientem w sprawie zmian / poprawek

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

Średnie

Status kandydata

Dowolny
Jeśli:
• doskonale znasz PHP 5 i SQL, oraz HTML 5, CSS,

Obsługa komputera

• pracujesz min. 2 lata w zawodzie
• nie są Ci obce techniki obiektowe i systemy szablonów SMARTY,
• nie są Ci obce zagadnienia z RWD, Javascript / jQuery / jQuery UI / Ajax
• bardzo dobrze znasz Wordpress oraz PrestaShop
• jesteś energiczny, ambitny, kreatywny i samodzielny

Języki obce

Angielski

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość JAVA SE, J2EE
Umiejętności, predyspozycje

• umiejętność posługiwania się programem Adobe Photoshop
• podstawowa wiedz z zakresu optymalizacji strony pod wyszukiwarki
• oraz wiedza z zakresu SEO
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV / udokumentowane realizacje

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

na czas nieokreślony

Godzinowy wymiar pracy

w zakresie: 8-17

Data rozpoczęcia pracy

2015-06-01
Oferujemy:

Inne świadczenia

• umowę o pracę,
• wynagrodzenie: stała podstawa + premia od osiąganych wyników,
• pracę w młodym, dynamicznym zespole,
• nieszablonowy i elastyczny czas pracy,
• pozytywną atmosferę w pracy i możliwość rozwoju wewnątrz firmy.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą

1-06-2015 / mail
praca@dreamsart.pl
Prześlij swoje CV a z przyjemnością wysłuchamy Twoich pomysłów, poznamy Twoje
talenty i porozmawiamy o planach zawodowych.
Dołącz do nas!

Dodatkowe informacje
W zgłoszeniu prosimy umieść klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z
dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
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