Aktualnie do naszej firmy zlokalizowanej
w Bytomiu poszu kujemy nowego

#p##-e

pracownika Zespołu WEB' który obejmie
sta nowisko:

Web Developer
web/2/76

oboWiązki:
. projektowanie, tworzenie i utrzymanie aplikacji
webowychr
o 75% backend (Python:Django)
o 25% frontend (JavaScriptr jQuery, ExtJs, ReactJS)

.
.

tworZenie testóW automatycznych (unittest,

.

selenium, behave)
dokumentowanie WYtworzonych funkcjonalności

optymalizacja i refaktoring kodu

(RsT, coogle Drive)

Nasze wymagania:

.

W

języku

pisaniu

testóW

umiejętnośćprogramowania
Python z wykorzystaniem Django

. znajomość ]aVascript
o doświadczenie w
.
o
.

.jednostkowych
umiejętnośćpracy w zespole

język angielski (przynajrrniej na po7iomie
dokumentac.ii technicznej)

dośWiadczenie zawodowe

stanowisku

lub

na

podobnyrn

zrealizowane projekty

niekomercyjne
Specyfika pracy:

.
.
.
.

.
o
.

Scrum

cit + feature-branch workflow (Bitbucket Server)
code Review

continuous lntegration (Buildbot; pylint, pep8,
coveraBe)

Deployment Automation (Ansible)
swoboda Wyboru narzędZi
uczestnictwo w wyborze technologii i konwencji

Mile widziane:
. znajomość dobrYch praktyk W tworzeniu

.

nowoczesnych aplikacji webowych
znajomość ekosystemu Django {np. celery,
DjanBo REST Framework)
znajomość fra meworków ]avascript

.

{iQuerV, ExtJS, ReactJS)
dośWiadczenie W pracy Z sYstemem kontroli

.

wersji (preferowany GIT)
znajomośćrelacyjnych baz danych (MySQL)

.

Nasza oferta;

.
.
.
.
.
.
.
o
.
.
.

urnowa o pracę (wynagrodzenie 35oo_55oo zł netto) lub kontrakt B2B (6000 8500 Zł netto)
swobodna atmosfera pracy w doświadczonym zespoIe, otwartym na nieustanną Wymianę Wiedzy i pomysłóW
udzial w specjalistycznych szkoleniach (produktowych, technicznych)
dofinansowane Iekcje języka angielskiego

bogaty pakiet socjalny: Medicover, Axa NNW, karta Fitspoń
dodatek relokacyjny iwsparcie przy przeprowadzce
dogodna lokaIizacja w obrębie dużych węzłów komunikacyjnych (rn'in. DTś,Autostrada A1)
swobodny dostęp do zasobów firmowej kuchni {m'in' nieograniczona kawa i herbata w wielu odmianach O)
oraz bezpłatnych miejsc parkin8owych
dostęp do wewnętrznej biblioteczki z prasą i literaturą fachową oraz realny WpłyW na jej zawartość
nastawienie na zachowanie równowagi pomlędzy pracą a życiern prywatnym _ elastyczny czas pracy
eventy integracyjne

Daj nam się poznać i prześlij cV na adres:
human.resources.pl@open-e.com w tytule
maiIa Wpisując,,Django".

hltp://www.open-e.

Więcej informacji o naszej firmie, produktach
i Wartośclach' którymi się kierujemy,
znajdziesz na stronie:

