Firma i-systems tworzy dedykowane oprogramowanie e-commerce dla handlu i dystrybucji.
Zajmuje się całościowo projektami, włączając rozwiązania omnichannel retailing, cloud hosting,
czy systemy B2B. Wszystkie rozwiązania opiera na autorskim oprogramowaniu, które jest
rozwijane przez ponad 90-osobowy zespół. Wśród klientów firmy znajdują się takie marki, jak
Vistula, Wólczanka, W.KRUK, FASHION HOUSE Group, 5.10.15., Golden Rose, Hendi, SCA,
Monnari, KARE Design, New Balance Poland, R-GOL, RunColors, czy SFMeble. Firma dwukrotnie
znalazła się w rankingu Deloitte Technology Fast 500, jako jedna z najszybciej rozwijających się
firm technologicznie innowacyjnych w Europie. Pojawiła się również w rankingu FT1000,
organizowanym przez Financial Times i Statista.Więcej informacji na stronie http://www.isystems.pl/
Jeśli chcesz pracować jako PHP Developer
w Gliwicach...
… i chcesz:
•
projektować i tworzyć nowe funkcjonalności platform e-commerce,
•
zdobyć doświadczenie w pracy nad dużymi projektami oraz w pracy zespołowej,
•
przekonać się na żywo, co to BIG DATA i jak tworzy się i rozwija skalowane aplikacje
działające w klastrach i chmurach...
… i jesteś osobą, która posiada:
•
doświadczenie w komercyjnym programowaniu PHP (rozbudowane aplikacje internetowe),
•
znajomość przynajmniej jednego frameworka oraz wzorca projektowego,
•
doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji GIT,
•
doświadczenie w pracy z webservice (REST/SOAP)...
… i dodatkowo:
•
posiadasz wiedzę na temat relacyjnych baz danych pozwalającą na swobodną pracę
z tablicami posiadającymi miliony rekordów,
•
znasz techniki testowania kodu (PHPUnit/Behat),
•
znasz się na zwinnych metodykach programowania.
To my możemy Ci zaoferować:
•
realizację prestiżowych projektów dla znanych marek,
•
możliwość pracy w dogodnych dla Ciebie godzinach,
•
możliwość pracy zdalnej,
•
pracę w prężnie rozwijającej się organizacji,
•
możliwość samorealizacji oraz wdrażania własnych pomysłów,
•
pracę w koleżeńskiej atmosferze, gdzie poczujesz się częścią zespołu,
•
wsparcie i szacunek ze strony przełożonych i współpracowników,
•
atrakcyjne wynagrodzenie (od 4000 do 8000 złotych netto),
•
pracę w oparciu o dogodną formę zatrudnienia,
•
komfortowe warunki pracy w nowoczesnym biurze z tarasem i parkingiem,
•
pracę na sprzęcie firmy Apple,
•
codzienne darmowe śniadania w formie bufetu szwedzkiego i aromatyczną kawę :)
Jeśli widzisz siebie jako część i-systems, wyślij nam swoje CV!
Więcej na temat pracy w i-systems można przeczytać na stronie i-systems kariera. Natomiast jeśli
chcesz zobaczyć jak pracujemy, rozwijamy się i jak wygląda i-systems „od środka” zapraszamy na
stronę i-systems inside.

