PPL zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową
i eksploatacją lotnisk oraz zarządza dwoma portami lotniczymi - w Warszawie i Zielonej Górze.
Ma również udziały w 9 spółkach nadzorujących działanie lotnisk: w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu,
Gdańsku, Modlinie, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy i Rzeszowie. Ponadto PPL ma udziały w
spółkach świadczących obsługę naziemną (handling), kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych
oraz wykonujących usługi pozalotnicze.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. INFORMATYKI – PROGRAMISTANA ZASTĘPSTWO
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Nr Ref. 57/17

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

NASZE WYMAGANIA



Tworzenie, wdrażanie, modernizowanie oraz
dokumentowanie rozwiązań programistycznych,





Tworzenie interfejsów międzysystemowych,



Projektowanie, wdrażanie
systemów informatycznych.

oraz

modernizacja










Wykształcenie średnie lub wyższe preferowane
kierunki informatyczne,
Przy wykształceniu średnim 5 lat doświadczenia
zawodowego, w tym 2 lata na stanowisku
samodzielnym w obszarze IT,
Przy wykształceniu wyższym 3 lata doświadczenia
zawodowego, w tym 2 lata na stanowisku
samodzielnym w obszarze IT,
Bardzo dobra znajomość programowania w Java
Framework:
Spring,
baz
relacyjnych
(PostgresSQL, MySQL, Oracle),
Umiejętność pracy w środowisku Maven,
Jenkins/Hudson, Sonar, JIRA, Git, SVN, CSS,
JavaScript (biblioteki jQery, Angular),
Doświadczenie w projektowaniu, programowaniu
oraz wdrażaniu aplikacji opartych o platformę
Java,
Znajomość
JIRA,
Bitbacket,
Angular
–
Preferowany Angular 2
Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
Znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym.

OFERUJEMY

APLIKUJ






Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV wraz

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Szeroki zakres świadczeń pozapłacowych,
Przyjazną atmosferę pracy.

z listem motywacyjnym do dnia 09.06.2017r. na
adres Rekrutacja5@polish-airports.com

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych
udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze”, z siedzibą w Warszawie (00-906) przy ul. Żwirki i Wigury 1. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

