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Pracodawca
Nazwa firmy

Positive Power Sp. z o.o

Adres

Jagiellońska 4, Gliwice

E-mail

rekrutacja@positive-power.pl

Telefon

+48 (32) 231 05 41

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Programista Magento
Zatrudniona osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za oprogramowanie sklepów

Zakres obowiązków

internetowych w oparciu o środowisko Magento.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

min średnie

Status kandydata

praca od zaraz

Obsługa komputera

tak

Języki obce

angielski - średnio zawansowany
Od kandydata oczekujemy:
Minimum rocznego doświadczenia we wdrażaniu sklepów na platformie Magento.
Znajomości dostępnych wersji oprogramowania Magento oraz różnic pomiędzy nimi.
Bardzo dobrej znajomości rozwiązań zapewnianych w standardzie oraz możliwości

Umiejętności, predyspozycje

konfiguracji systemu Magento.
Znajomości wielu stabilnych i funkcjonalnych wtyczek, oraz umiejętności
programowania własnych.
Znajomości dostępnego API systemu Magento oraz umiejętności przeprowadzania
integracji z zewnętrznymi programami i usługami z jego wykorzystaniem.
Portfolio kilku przykładowych wdrożeń na Magento.
Pozytywnego nastawienia :)
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV i portfolio

Forma umowy

o pracę lub B2B

Czas zatrudnienia

bezterminowo

Godzinowy wymiar pracy

8-16

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
Pracownikom naszej firmy oferujemy:
Pracę przy projektach dla największych brandów – w Polsce i na świecie.
Stanowisko pracy pozwalające wykorzystać mocne strony i zasoby oraz umożliwiające
rozwój zawodowy.
Umowę o pracę/B2B lub inną - dostosowaną do potrzeb pracownika.
Wynagrodzenie stałe (od 4 tys zł netto w zależności od doświadczenia).
System premiowy, który pozwala docenić osoby, które angażują się w powierzone im
zadania.

Inne świadczenia

Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz konferencjach branżowych,
dzięki którym jesteśmy na bieżąco z nowymi trendami technologicznymi.
Dofinansowany karnet sportowy oraz pakiet opieki zdrowotnej.
Dostęp do biblioteki książek i pism branżowych.
Pyszną mieloną kawę z ekspresu.
Pracę w kreatywnym i sympatycznym zespole, który sukcesywnie realizuje nowe
wyzwania.
Biuro w Centrum Gliwic z dogodnym dojazdem (PKP, komunikacja miejska, DTŚ).

Dołącz do naszego zespołu!

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą
Dodatkowe informacje
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e-mail: rekrutacja@positive-power.pl
mailowy

