Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Programista Java

Firma:

Accenture

Numer oferty:

491

Data dodania:

01-06-2017

Pracodawca
Nazwa firmy

Accenture

Adres

Wólczańska 178

E-mail

Lodz.Recruitment@accenture.com

Telefon

+48 (22) 204 95 24

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Programista Java
Charakterystyka pracy:
•Kodowanie i testowanie modułów systemów informatycznych zgodnie ze specyfikacją
projektową; pomoc przy projektowaniu;
•Pomoc przy integracji komponentów technicznych i aplikacji dla spełnienia wymogów

Zakres obowiązków

biznesowych;
•Utrzymywanie, dostosowywanie oraz weryfikowanie systemu w celu utrzymania ich
działania na poziomie zgodnym ze specyfikacją techniczną i funkcjonalną; zapewnienie
wsparcia dla użytkowników;
•Realizacja planów konwersji i dokumentowanie możliwych udoskonaleń; identyfikowanie
zakłóceń w procesach.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

Inżynierskie

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce
Umiejętności wymagane:
•Praktyczna umiejętność programowania w języku Java;
•Umiejętność programowania w innych językach (np. C++) będzie dodatkowym atutem;
•Dobra znajomość zagadnień bazodanowych i umiejętność programowania w SQL i/lub
Umiejętności, predyspozycje

PL/SQL;
•Doświadczenie zawodowe mile widziane;
•Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
technicznej;
•Wysokie zdolności analityczne;
•Umiejętność pracy w zespole.
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

Umowa o pracę

Czas zatrudnienia

1 rok

Godzinowy wymiar pracy

40 h

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
Oferujemy:
•Pracę na ciekawych projektach dla największych firm branży finansowej,
telekomunikacyjnej i handlu detalicznego, także globalnych;
•Rozwojowe zadania, których realizacja dostarczy Ci dużo satysfakcji, ponieważ
będziesz tworzyć systemy, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie;
•Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery;
•Szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów (Oracle,
Microsoft, Java, IBM, SAP, Prince2, ITIL);

Inne świadczenia

•Opiekę Mentora, który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości rozwoju w naszej
firmie;
•Elastyczne godziny pracy;
•Bogaty pakiet socjalny, w tym:
◦prywatną opiekę medyczną,
◦vouchery lunchowe,
◦karnety sportowe,
◦ubezpieczenie na życie i od nieszczęśliwych wypadków,
◦możliwość używania korporacyjnej karty kredytowej AMEX Gold;
•Przyjazną atmosferę pracy;
•Imprezy integracyjne organizowane kilka razy w roku.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

30-06-2017

Sposób kontaktowania się

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-m

z firmą

Lodz.Recruitment@accenture.com

Dodatkowe informacje
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