Atos to międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, dostarcza usługi w obszarze usług konsultingowych i
technologicznych; integracji systemów i usług zarządzanych, outsourcingu procesów biznesowych; jak również Cloud, Big Data,
rozwiązań Security oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem Wordline.

PROGRAMISTA JAVA (e-Commerce)
Dział: TELCO
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer referencyjny: PRO107

Projekt:
Budowa i utrzymanie jednej z największych platform e-commerce w Polsce dla klienta telekomunikacyjnego.
Jest to instalacja na blisko 40 serwerach (ponad 100 procesorów). Zespół będzie odpowiedzialny za: operacje
rozwojowe, utrzymanie platformy, oraz współpracę z zespołem analityków z Warszawy. Do zadań zespołu
będzie należeć również przekazanie wiedzy o platformie do zespołu zlokalizowanego w Indiach.
Zapewniamy również szkolenia w technologiach: Oracle e-commerce (ATG) oraz SAP Hybris.

Oferujemy:
 udział w projektach na globalną skalę
 umowę o pracę lub w systemie B2B
 atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
 opiekę medyczną
 dofinansowania do zajęć sportowych i nauki jezyków
 udział w szkoleniach, konferencjach i projektach R&D
 pakiet relokacyjny
 niezbędne narzędzia pracy - laptop, telefon komórkowy

Od Kandydata oczekujemy:
 wykształcenia wyższego
 minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 znajomości języka angielskiego min. B1/B2
 dobrej znajomości języka programowania Java
 dobrej znajomości platformy JEE i serwerów aplikacyjnych (WebLogic, JBoss, Tomcat)
 dobrej znajomości narzędzi programistycznych (Eclipse lub Netbeans, Maven2, Ant, SVN)
 podstawowej znajomości baz danych (Oracle, MySQL, PostgreSQL) i języka SQL
 podstawowej znajomości standardów WWW (HTML, CSS, JavaScript)
 kreatywności i proaktywnego podejścia do rozwiązywania problemów
 umiejętności pracy w zespole
 umiejętności szybkiego zdobywania nowych kompetencji i dzielenia się wiedzą z innymi

Już dziś weź udział w procesie rekrutacji!
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych projektach? Napisz do nas i aplikuj pod adres:

monika.olszak@pmpdevelopment.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

