Firma WEBTEAM działa na rynku IT od 2001 r. Zajmujemy się dostawą i integracją
autorskich rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych z zakresu masowego
przetwarzania danych, obiegu dokumentów, rozproszonych systemów wspomagających pracę
instytucji i przedsiębiorstw.
Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista PHP
Miejsce pracy: Sosnowiec lub praca zdalna
Zadania:






Tworzenie ciekawych intranetowych i internetowych aplikacji,
Projektowanie rozwiązań od podstaw,
Projektowanie i tworzenie baz danych,
Rozwój wewnętrznego engine.

Oczekujemy:










Znajomości języka PHP (w tym także zagadnień OOP),
Znajomości zagadnień z zakresu relacyjnych baz danych MySQL lub PostgreSQL,
Umiejętność tworzenia zapytań SQL i ich optymalizacji,
Podstawowej wiedzy z zakresu HTML, JavaScript, Ajax, JQuery oraz CSS,
Znajomości podstawowych zasad MVC,
Umiejętności doboru technologii i rozwiązań do postawionych zadań,
Dobrej organizacji pracy, samodzielności, zaangażowania,
Wysokiej kultury osobistej.

Mile widziane:








Znajomość frameworków Silex, Symfony, Kohana, lub innego,
Znajomości zaawansowanych cech baz danych takich jak triggery, funkcje, PL/PGSQL
Doświadczenie w użytkowaniu SVN,
Doświadczenie ze środowiskiem Linux,
Wiedza z zakresu bezpieczeństwa informatycznego,
Wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:









Dowolną formę współpracy m.in.: umowa o pracę, samozatrudnienie,
Możliwość pracy na miejscu w firmie lub pracy zdalnej,
Atrakcyjne wynagrodzenie,
Dodatkowe premie okresowe,
Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach,
Pracę w młodym i sympatycznym zespole.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
(CV oraz list motywacyjny) na adres: praca@webteam.pl
W temacie wiadomości należy wpisać „praca programista php”.

WEBTEAM s.j.
ul. Mieroszewskich 122c,
41- 219 Sosnowiec
Tel. 32 493 12 12
Fax: 32 493 12 13
E-mail: biuro@webteam.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz.
883)

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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