SPECJALISTA IT DS. WDROŻEŃ SYSTEMÓW
KIM JESTEŚMY:
e-Xim IT S.A. jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, zajmującą
się wdrożeniami oprogramowania i integracją systemów informatycznych w
największych firmach w kraju i regionie.

KOGO SZUKAMY:
W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy SPECJALISTÓW IT
DS. WDROŻEŃ SYSTEMÓW.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
ü Instalacja, konfiguracja, wdrażanie oprogramowania

ü Projektowanie, implementacja, development integracji systemów
ü Wsparcie rozwoju systemów

CZEGO WYMAGAMY:
ü Ukończone studia (lub student 3,4,5 roku) informatyki lub pokrewnego
kierunku
ü Umiejętność programowania
ü Znajomość technologii webowych
ü Umiejętność analitycznego myślenia
ü Chęć rozwoju zawodowego
ü Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

CO OFERUJEMY:
ü Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów
ü Atrakcyjne wynagrodzenie.

ü Kontakt z najnowszymi technologiami i trendami rynku IT,
ü Możliwość rozwoju i awansu,
ü Uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach krajowych i zagranicznych,

SPOSÓB APLIKACJI:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@e-xim.pl

W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883". Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości e-Xim IT S.A. z siedzibą w
Warszawie 02-495 Warszawa ul. Posag 7 Panien 1 do celów rekrutacji pracowników.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest e-Xim IT S.A.
z siedzibą w Warszawie 02-495 Warszawa ul. Posag 7 Panien 1 oraz, że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania,
prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym
podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na
moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie
czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w
nich zawartych.”

