OBECNIE POSZUKUJEMY OSOBY NA
STANOWISKO MŁODSZY PROGRAMISTA JAVA
Jeżeli:
● poruszasz się w: technologii Java / JavaEE,
● masz poważne podejście do powierzonych zadań
● piszesz czytelny kod w optymalnym czasie
● dobrze rozwiązujesz problemy i umiesz prawidłowo zadawać pytania
● cenisz czas członków zespołu
● cechuje Cię wysoka samodzielność w pracy nad powierzonymi zadaniami
A dodatkowo miło będzie jeżeli:
● znasz relacyjne bazy danych (MSSQL/T-SQL),
● rozumiesz Spring Framework 3,4 (MVC, Security, JDBC),
● korzystasz z GIT i Git Flow,
● a REST nie oznacza dla Ciebie tylko odpoczynku,
…to znaczy, że szukamy właśnie Ciebie!

Oferujemy:
● pracę w stabilnej firmie o czołowej pozycji w branży medialnej
● zaangażowanie w innowacyjne projekty w obszarze mediów cyfrowych
● pracę w Scrumie
● zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
● elastyczne godziny pracy
● przyjazną atmosferę w zgranym zespole i inspirującym otoczeniu
● dofinansowanie do karnetów sportowo-rekreacyjnych
● pakiet socjalny i medyczny
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym pod adresem:
G.Telka@pap.pl z dopiskiem ,”programista JAVA”. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z
wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’’.
Informujemy, że Administratorem danych jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Brackiej 6/8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

