Jako spółka IT należąca do Grupy AXA dostarczamy rozwiązania informatyczne
na potrzeby spółek AXA, działających w branży ubezpieczeniowej w Europie.
Nasze zespoły to m.in.: programiści oraz testerzy (także automatyczni), którzy realizując międzynarodowe projekty
(zawsze w języku angielskim), tworzą zgrany i chętnie dzielący się wiedzą zespół IT.

Zaprogramuj się na sukces w IT
i dołącz do nas jako

(Młodszy) Programista .NET
miejsce pracy: Warszawa – ul. Chłodna 51
Co będziesz robić?
- tworzyć aplikacje webowe z wykorzystaniem technologii .NET
- przeprowadzać testy tworzonego oprogramowania
- korzystać z technologii i narzędzi Microsoft: dostosowanego ASP.NET MVC, MS-SQL, Visual Studio 2015
- realizować projekty zgodnie z metodyką Agile wspomagając się narzędziami typu: JIRA, TFS
Nasze wymagania:
- min. 1 rok doświadczenia w programowaniu z użyciem ASP. NET, MVC
- ukończone studia na kierunku związanym z informatyką
- znajomość ASP.NET MVC
- znajomość języka zapytań SQL
- mile widziane doświadczenie z zakresu MVC 5, IoC/DI (StructureMap), FluentValidation, TFS, AngularJS
- bardzo dobry angielski
Korzyści dla Ciebie:
- praca po angielsku od pierwszego dnia !
- ciekawe, ambitne zadania, które będą rozwijały Twoją wiedzę i umiejętności jako programisty
- praca w pełnym, dojrzałym cyklu tworzenia oprogramowania (kontrola jakości kodu, Continuous Integration,
wersjonowanie aplikacji, zautomatyzowane wdrożenia, wiele środowisk testowych, automatyzacja testów na maszynach
wirtualnych)
- rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku pracy
- pełen dostęp do szkoleń Pluralsight
- elastyczne godziny pracy
- super atmosfera i zgrany zespół
- atrakcyjne wynagrodzenie i duży pakiet benefitów (ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, Multisport, kurs
jęz. angielskiego, szkolenia, konferencje, dodatkowy pakiet benefitów wspierających dzieci pracowników)
- czas spędzany nie tylko na rozwoju umiejętności technicznych, ale i przyjemnościach (pojedynki na Xbox, regularna
gra w piłkę nożną lub tenisa, wspólne wyjścia integracyjne, itp.)

Pokaż nam co potrafisz i wyślij CV w wersji angielskiej na adres:
rekrutacja@axadirect-solutions.pl

AVANSSUR SA Spółka Akcyjna Oddział II w Polsce (należący do Grupy AXA) jest firmą otwartą na zatrudnianie także osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania rekrutacyjne.
Prosimy o dodanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego
obecnie lub w przyszłości przez AVANSSUR SA Spółka Akcyjna Oddział II w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002.101.926 z późniejszymi zmianami)"
Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję.

