OFERTA PRACY
Open-E Poland – producent oprogramowania do zarządzania serwerami
pamięci masowych – poszukuje pracowników na stanowisko:
Programista Niskopoziomowy / Low-level Developer
Miejsce pracy: Bytom

Obowiązki:
• rozwijanie
oraz
testowanie
oprogramowania
wytworzonego w języku C w przestrzeni jądra oraz w
przestrzeni użytkownika systemu operacyjnego Linux;
• dostosowywanie kodu źródłowego sterowników
(głównie sterowniki kart sieciowych oraz kontrolerów
RAID/SAS/FC) do aktualnie używanego w rozwijanym
projekcie jądra systemu oraz rozwijanie kodów
źródłowych usług systemowych;
• realizacja zadań w obszarze ZFS on Linux;
• realizacja zadań w obszarze urządzeń blokowych,
systemów plików (w szczególności XFS) oraz obsługi
sieci.

Wymagania:
• praktyczna znajomość Linux Kernel API oraz Linux
Driver Model;
• umiejętność wykorzystania systemu kontroli wersji
GIT lub SVN;
• umiejętność wykorzystania narzędzi dostępnych w
systemie Linux (w tym kompilatorów i debugger’ów);
• bardzo dobra znajomość języków skryptowych
powłoki;
• znajomość języka angielskiego na poziomie
umożliwiającym
wymianę
korespondencji
elektronicznej oraz czytanie dokumentacji technicznej.

Mile widziane:
• doświadczenie projektowe w oparciu o metodykę
SCRUM.

Nasza oferta:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

stabilne zatrudnienie w branży IT/rozwoju
oprogramowania do zarządzania serwerami pamięci
masowych/storage;
swobodna atmosfera pracy w doświadczonym
zespole, otwartym na nieustanną wymianę wiedzy
i pomysłów;
udział
w
specjalistycznych
szkoleniach
(produktowych, technicznych);
dofinansowane lekcje języka angielskiego;
pakiet socjalny: Medicover, Axa NNW, karta FitSport;
dodatek relokacyjny i wsparcie przy przeprowadzce;
dogodna lokalizacja w obrębie dużych węzłów
komunikacyjnych (m.in. DTŚ, Autostrada A1);
swobodny dostęp do zasobów firmowej kuchni (m.in.
nieograniczona kawa i herbata w wielu odmianach :))
oraz bezpłatnych miejsc parkingowych;
dostęp do wewnętrznej biblioteczki z prasą
i literaturą fachową oraz realny wpływ na jej
zawartość;
nastawienie na zachowanie równowagi pomiędzy
pracą a życiem prywatnym – elastyczny czas pracy.

Daj nam się poznać i prześlij CV na adres:

dominika.matula@open-e.com
lub human.resources.pl@open-e.com

Więcej informacji o naszej firmie, produktach
i wartościach, którymi się kierujemy,
znajdziesz na stronie:
https://www.open-e.com/about-us/career/

