Asseco BS to nie tylko duża firma informatyczna o ugruntowanej i stabilnej pozycji, ale przede wszystkim zespół
fachowców, którzy na co dzień tworzą nowoczesne rozwiązania dla biznesu.
Jeżeli chcesz do nas dołączyć i uczestniczyć w projektach informatycznych zarządzanych i organizowanych
w profesjonalny sposób a jednocześnie:
Studiujesz na co najmniej na IV roku lub jesteś Absolwentem kierunków informatycznych?
Potrafisz programować aplikacje w środowisku Windows?
Możesz wykazać się znajomością platformy .Net oraz języka C#?
Jesteś osobą nastawioną na rozwiązywanie problemów?
Znasz język angielski na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej?
Potrafisz myśleć i działać samodzielnie?
Jesteś nastawiony na doskonalenie swoich umiejętności i zdobycie doświadczenia ?
Podejmij wyzwanie i weź udział w rekrutacji na stanowisko:

Młodszy programista
Miejsce pracy: Warszawa
Z nami będziesz:








Aktywnie uczestniczyć w pracach projektowych
Rozwijać istniejące funkcjonalności aplikacji WinForms (klient-serwer, baza MS SQL Server, C#,
DevExpress)
Tworzyć interfejsy wymiany danych z aplikacjami oraz systemami
Zajmować się utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań systemowych
Uczestniczyć w rozwoju oprogramowania dla tysięcy użytkowników
Poznawać proces tworzenia dużych i stabilnych projektów od podstaw
Udzielać wsparcia technicznego dla grup wdrożeniowych oraz programistów z innych działów

Bardzo nas ucieszy jeśli dodatkowo:



Pochwalisz się znajomością środowiska DevExpress
Nie jest Ci obce stosowanie obiektów składowanych w bazie (procedury, funkcje, widoki)

Dlaczego warto do nas dołączyć:





Jesteśmy stabilną i pewną firmą zatrudniającą ponad 600 osób i obecną na rynku IT od prawie 10 lat
Pracujemy z produktami wspomagającymi codzienną pracę kilkudziesięciu tysięcy pracowników na
całym świecie
Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie uzależnione od poziomu umiejętności i zaangażowania
Do tego proponujemy naprawdę niezłe bonusy pozapłacowe - prywatna opieka medyczna, karty
sportowo-rekreacyjne FitProfit, grupy sportowe z dedykowanym trenerem, dofinansowanie do
wczasów, firmowe przyczepy kempingowe we Włoszech i Chorwacji, imprezy integracyjne, atrakcje dla
rodzin pracowników

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@assecobs.pl
(w tytule należy podać „Młodszy programista - Warszawa”)
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Asseco
Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c, w celach
związanych z procesami rekrutacyjnymi w Asseco Business Solutions S.A., zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 ze. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

