Java Developer
Poland / Dev / Home Office

Kim jesteśmy
Jesteśmy innowacyjną firmą z branży FinTech. Tworzymy systemy optymalizujące
bankowe procesy screeningu klientów (Know Your Customer). Nasze rozwiązania
wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligencji pomagają bankom skutecznie
eliminować transakcje prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Innowacyjność naszego oprogramowania została dostrzeżona przez branżę i
zaowocowała wieloma nagrodami oraz wsparciem ze strony wiodących funduszy
Venture Capital z Singapuru i Silicon Valley.

Kogo szukamy
Obecnie poszukujemy zmotywowanego pracownika na stanowisko Java Developera,
chcącego poszerzać swą wiedzę programistyczną o zagadnienia związane z OOP,
SOLID i TDD. Jego zadaniem będzie wzmocnienie naszego zespołu poprzez udział w
projektach związanych z technologiami Machine Learning. Projekty obejmują tworzenie
i testowanie nowych modeli jak również doskonalenie już istniejących.

Nasze wirtualne biuro
Jako Java Developer dołączysz do naszego zespołu programistów zlokalizowanego
w Polsce. Zespół obejmuje profesjonalistów posiadających praktyczne doświadczenie
w programowaniu systemów Big Data i Machine Learning. Nie mamy fizycznego biura i uwielbiamy to! Dzięki temu wszyscy pracujemy z domu i cieszymy się faktem, że
możemy pracować tam, gdzie mieszkamy, zamiast mieszkać tam, gdzie pracujemy.
Przez lata wspólnej zdalnej pracy rozwinęliśmy świetne metody komunikacji, które

pozwalają sprawnie współpracować i skutecznie dzielić się wiedzą, a także tworzą
rewelacyjną atmosferę!

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Zapraszamy na naszą stronę internetową: s
 ilenteight.com.
Zapraszamy do pracy z nami!

Nasze wymagania:
● Znajomość Java 8, Maven, Git
● Umiejętność programowania aplikacji webowych z wykorzystaniem
Spring, Hibernate
● Znajomość formatów wymiany danych takich jak JSON, XML
● Umiejętność pisania prostego i łatwego w zrozumieniu kodu
● Znajomość relacyjnych baz danych i umiejętność projektowania diagramów ERD
● Umiejętność stosowania podstawowych komend w systemie Linux
● Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Mile widziane:
Znajomość baz danych NoSQL
Umiejętność programowania systemów równoległych
Znajomość narzędzi: JIRA, Jenkins,
Chęć nauki i zdobywania doświadczenia w obszarze NLP, uczenia sieci
neuronowych i Machine Learning
● Znajomość języka Python
●
●
●
●

Zadania:
●
●
●
●

Udział w tworzeniu platformy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy)
Konstruowanie narzędzi do analizy tekstu
Testowanie i rozwój sieci uczących się na potrzeby analizy pełnotekstowej
Tworzenie niezbędnych komponentów do integracji z systemami klientów

Oferujemy:
● Bądź częścią nagradzanej, szybko rozwijającej się firmy FinTech, która ceni
przyjazną atmosferę pracy
● Skorzystaj z możliwości rozwoju zawodowego w Polsce oraz Singapurze i USA
● Uzyskaj dostęp do najnowszych pomysłów i koncepcji, odwiedzając najlepsze
konferencje IT, meetup-y i spotkania networkingowe
● Doskonal swoje umiejętności językowe poprzez sponsorowane kursy Business
English i skorzystaj z realnej możliwości używania tego języka na co dzień
● Bierz udział w regularnych spotkaniach, w tym imprezach sezonowych,
międzynarodowych spotkaniach itp.
● Skorzystaj z atrakcyjnego Programu Opcji Pracowniczych
● Ciesz się elastycznymi godzinami pracy!

W celu złożenia aplikacji*, wyślij swoje CV na adres cv@silenteight.com w tytule maila
wpisując “Java Developer – Poland”.
* Prosimy o zamieszczenie w aplikacji poniższej zgody:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

