Należymy do Group One - największej niezależnej grupy komunikacyjnej w Polsce,
w której skład wchodzą agencje reklamowe, agencja e-commerce performance – SalesTube oraz domy mediowe – w tym my, czyli Value
Media.
Powstaliśmy po to, aby zmieniać istniejące zasady w szeroko pojętej komunikacji marketingowej. Naszą misją jest przekraczanie
oczekiwań naszych Klientów. Nie jesteśmy klasycznym domem mediowych, bo myślimy
o komunikacji jako jednym procesie, dlatego łączymy w sobie wszystkie kompetencje niezbędne do budowania silnych marek.
Jesteśmy uznanym domem mediowym, a nasze rozwiązania komunikacyjne były wielokrotnie nagradzane
w prestiżowych konkursach branżowych. W 2016 roku otrzymaliśmy tytuł - Niesieciowy Dom Mediowy 2016 Roku - w raporcie
Media & Marketing Polska. Z kolei w raporcie Panorama Reklamy 2016, przygotowanym przez branżowy magazyn Press, Value
Media zostało wyróżnione za Wzrost Roku.
Dowiedz się o nas więcej na: http://www.valuemedia.pl/rekrutacja

Programista .NET
Do obowiązków na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
• Pojektowanie oraz implementacja nowych elementów oprogramowania w technologiach .NET (C#, ASP.NET, MS SQL)
• Współpraca z zespołem programistów oraz osób zlecających projekty
• Dbanie o jakość kodu i zgodność z obowiązującymi standardami
• Analiza zgodności funkcjonowania systemu ze specyfikacją techniczną
Od kandydatów oczekujemy:
• Doświadczenia w pracy na stanowisku programisty C# (mile widziane)
• Znajomości platformy ASP.NET MVC, MS SQL, JavaScript
• Mile widziana znajomość PHP, WebForms, Python
• Ukończonych studiów lub w trakcie studiów na kierunkach ścisłych (mile widziane studia na kierunkach informatycznych)
• Dobrej znajomości języka angielskiego
• Umiejętności analitycznego myślenia, systematyczności
Oferujemy:
• niepowtarzalny klimat pracy w największej niezależnej grupie komunikacyjnej w Polsce
• pracę przy projektach dla największych klientów z branży: E-commerce, finansowej, telekomunikacyjnej, FMCG i innych
• możliwość szybkiego rozwoju i wsparcie doświadczonych specjalistów
• szkolenia, które pomagają nabyć nowe kompetencje z różnych obszarów
• wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy pracownikami (rozgrzewające umysły Śniadania Mistrzów oraz Inspirujące
Piątki)
• dodatkowe benefity po okresie próbnym (m.in. Multisport, opieka medyczna)
• świeże owoce dwa razy w tygodniu
• stół do piłkarzyków, PlayStation, bezpieczny parking dla rowerów
• pracę od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-17, a w piątki 9-15 :)

A teraz czas, abyś poznał nas bliżej.
Prześlij CV na adres:
rekrutacja@valuemedia.pl z dopiskiem “Programista”
Jeśli jeszcze nie wiesz, w którym kierunku chcesz się rozwijać, prześlij nam swoje CV, a my dopasujemy Twoje
kompetencje do odpowiedniego zespołu.

