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Stanowisko:

Program ChallengING - projektowanie i tworzenie
oprogramowania

Firma:

ING Bank Śląski

Numer oferty:

420

Data dodania:

15-11-2016

Pracodawca
Nazwa firmy

ING Bank Śląski

Adres

Sokolska 34

E-mail

rekrutacja@ingbank.pl

Telefon

+48 22 591-9351

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Program ChallengING - projektowanie i tworzenie oprogramowania
ChallengING to roczny program rozwoju, intensywnej nauki i pracy pełnej wyzwań przy

Zakres obowiązków

realizacji samodzielnych zadań.
Ścieżka projektowania i tworzenia oprogramowania skierowana jest do osób pasjonujących
się nowoczesnymi technologiami IT stosowanymi w projektowaniu architektury i
programowaniu systemów informatycznych.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

Studia II Stopnia

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce
Szukamy absolwentów / studentów ostatnich lat studiów o profilu informatyka (lub
pokrewnych), którzy:
• mają podstawową znajomość zagadnień związanych z tworzeniem aplikacji webowych
i/lub mobilnych, systemami bazodanowymi,
• znają podstawy metodyki modelowania wymagań biznesowych (UML) oraz posiadają
znajomość narzędzi do analizy – np. Enterprise Architect,
• posiadają wiedzę na temat testowania aplikacji,
• posługują się co najmniej jednym językiem programowania (np. Java, C#, Python,
Umiejętności, predyspozycje

Scala, C++),
• znają zagadnienia związane z bazami danych (SQL/NoSQL) oraz podstawy tematyki Big
Data (Hadoop),
• posiadają umiejętność programowania z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych (np.
WAS, JBoss, Tomcat),
• wiedzą czym jest SOA, ESB, Cloud Computing,
• znają j. angielski w stopniu komunikatywnym (czytanie dokumentacji),
• posiadają umiejętności komunikacyjne i potrafią tworzyć trwałe relacje ze
współpracownikami.
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

Formularz aplikacyjny:

https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=2411628&cfg=3b98fe986ed34b308b12efea18c6dcf4&fromSkk=1477376232

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

1 rok

Godzinowy wymiar pracy

pełen etat

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą

Formularz aplikacyjny do 20 listopada 2016r.
E-mail
Oferujemy:

Dodatkowe informacje

- roczną umowę o pracę z możliwością zatrudnienia po ukończeniu Programu,
- atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych,
- możliwość zdobycia doświadczenia,
- rozwój kompetencji specjalistycznych i miękkich,
- miłą atmosferę pracy.
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