Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko:

Programista
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku dołączy do doświadczonego zespołu w Departamencie Rozwoju
Aplikacji, gdzie będzie odpowiedzialna za pomoc przy realizacji strategicznych projektów Spółki. Preferujemy
pracę w Centrali w Ostrołęce, jednakże po etapie wdrożenia dopuszczamy możliwość pracy hybrydowej.

Miejsce Pracy: Ostrołęka






Od kandydatów/ek oczekujemy:
Znajomości PHP, Zend Framework lub/i Symfony Framework,
MySQL, JavaScript, jQuery, CSS, HTML, Git,
Doświadczenia w programowaniu obiektowym,
Analitycznego myślenia oraz łączenia faktów w procesach,
Wyobraźni oraz kreatywności,
Umiejętności pracy w zespole.







Mile widziana znajomość:
PHPUnit, PhpSpec,
DHTMLX, Angular, React,
Java Spring,
SCRUM, Jira, Bitbucket, Jenkins,
Podstawowa znajomość obsługi systemu linux.








Oferujemy:
Umowę o pracę na cały etat – w dużej firmie jednak z rodzinną atmosferą,
Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
Współpracę z zaangażowanym zespołem,
Wsparcie przełożonego w okresie adaptacji,
Dostęp do ubezpieczenia grupowego oraz pakietu sportowego,
Atrakcyjne wynagrodzenie.



Jeżeli jesteś zainteresowany/a ofertą pracy prześlij nam swoje CV
Aby wysłać CV kliknij w poniższy link:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c8ad5b4326a44a49be25d00181de1e4c

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Film: „Tu jest moje miejsce” https://www.youtube.com/watch?v=D5sm7BC8iok
Kliknięcie przycisku aplikuj oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji
aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
są podmioty ze Spółki Capital Service S.A. (CSSA, KredytOK) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji
na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (RODO Art. 6, ust.1, lit. a). Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione dostawcom
narzędzi wspierających proces rekrutacji w Spółce Capital Service S.A. i będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyrażonej przez
Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

