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Stanowisko:

Senior Java Developer

Firma:

Talenthouse HR Advisory

Numer oferty:

325

Data dodania:

12-01-2016

Pracodawca
Nazwa firmy

Talenthouse HR Advisory

Adres

Ul. Chmieleniec17/19 30-348 Kraków

E-mail

sylwia.wachala@talenthouse.pl

Telefon

696 009 030

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Senior Java Developer
— Praca w międzynarodowym zespole deweloperów,
— bliska współpraca z teamem programistów w Londynie,
— realizacja projektów dedykowanych dla rozwoju systemu klasy enterprise, w oparciu o

Zakres obowiązków

metodykę Agile/Scrum,
— tworzenie i projektowanie zaawansowanego oprogramowania na podstawie zdefiniowanych
wymagań,
— budowanie i opiniowanie nowych narzędzi służących rozwiązywaniu problemów
biznesowych.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce

— Dobra znajomość języka angielskiego (doświadczenie w pracy z międzynarodowym
zespołem będzie dodatkowym atutem).
— Min. 2- letnie doświadczenie w tworzeniu systemów w oparciu o technologie Java /
JEE;
— Wyższe wykształcenie (informatyczne lub pokrewne);
— Umiejętność pracy z frameworkami typu: Spring and Hibernate;
— Znajomość:

Umiejętności, predyspozycje

∙ serwerów aplikacyjnych: JBoss, Tomcat, Jetty;
∙ SQL, PL/SQL, Oracle (lub SQL Server), praktyczna wiedza z zakresu ElasticSearch,
MongoDB, DynamoDB i/lub Apache Cassandra będzie mile widziana;
∙ wzorców projektowych;
∙ testów unitowych (junit, powermock, spring-test, mokito), integracyjnych oraz BDD
(Cucumber);
— Doświadczenie w pracy z narzędziami Eclipse, Maven, Ant;
— Doświadczenie w zespołowym rozwoju oprogramowania;
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

umowa na czas nieokreślony

Godzinowy wymiar pracy

etat

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
Narzędzia pracy i warunki zatrudnienia:
— miejsce pracy: Katowice

Inne świadczenia

— umowa o pracę
— atrakcyjne wynagrodzenie
— ciekawa praca w gronie ekspertów
— możliwość rozwoju
— przyjazna atmosfera pracy
— możliwość odbywania krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

Zainteresowanych tą ofertą zapraszamy do przesłania swojego CV na adres e-mail: sylwia.wachala@talenthouse.pl

Sposób kontaktowania się
z firmą

mailowo
Pracodawcą jest dynamicznie rozwijająca się, młoda, międzynarodowa firma z siedzibą
w Katowicach, tworząca i rozwijająca zaawansowane oprogramowania dla swoich Partnerów

Dodatkowe informacje

Biznesowych, składająca się z doświadczonych inżynierów i jednocześnie pasjonatów
nowych technologii oraz rozwiązań.
Ze względu na szybki rozwój i pozyskiwanie nowych, ciekawych zleceń firma chciałby
zaprosić do współpracy zdolnego programistę, który posługuje się na co dzień
językiem angielskim i dołączy do zespołu na stanowisku Senior Java Developera.
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