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Backend developer
Nazwa stanowiska
Miejsce
zatrudnienia

Warszawa
Ścieżka backend developera pozwoli Ci zdobyć cenne umiejętności w zakresie
programowania obiektowego i wykorzystać je w praktyce. Poznasz dogłębnie

Opis zadań

platformę Salesforce.com, co umożliwi Ci uczestnictwo w dużych i ciekawych
projektach tworząc aplikacje klasy enterprise. Zdobytą wiedzę będziesz mógł
pogłębiać i weryfikować zdając certyfikaty (sponsorujemy!).



Javascript, Python, PHP lub innej webowej technologii

Wymagania

Mile widziane:

Dobra znajomość jednego wymienionych języków programowania: Java,



Znajomość zagadnień związanych z bazami danych



Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia



Zrealizowane projekty (komercyjne jak i niekomercyjne)



Znajomość systemu kontroli wersji GIT



Znajomość innych technologii np.: NodeJS, Angular, React itp.

Staż trwa 12 tygodni i jest podzielony na trzy 4-tygodniowe etapy.

Warunki
zatrudnienia

Podczas dwóch pierwszych etapów zdobędziesz szeroką wiedzę z Cloud Computing
(Salesforce.com), którą następnie będziesz mógł wykorzystać w etapie trzecim
– udział w projekcie.
Przerobienie materiału szkoleniowego trwa około 32 godziny na tydzień, z czego
liczymy, że około 24 godziny będziesz w stanie spędzić z nami w naszym biurze
(elastyczne godziny!). Pozostałe 8 godzin to czas, który sam sobie organizujesz –
uczysz się z dowolnego miejsca na Ziemi, o dowolnej porze dnia i nocy!

Przez cały okres trwania stażu czuwa nad Tobą doświadczony mentor z naszego
zespołu. Będzie monitorował Twoje postępy, ale przede wszystkim pomoże Ci
rozwiązywać bieżące problemy i podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem.
Za każdy zaliczony etap stażu otrzymasz wynagrodzenie pieniężne!
Po ukończeniu stażu (a może nawet w trakcie jego trwania), możemy
zaoferować Ci pracę na atrakcyjnych warunkach.
Wyślij swoje CV na HRteam@polsource.com z tematem “Elastyczny Staż”
Dokumenty
aplikacyjne

Jeżeli zainteresujemy się Twoim profilem, zaprosimy Cię na bezstresową
rozmowę, a jeżeli wszystko pójdzie dobrze - wchodzisz do gry!

Należy przesłać na HRteam@polsource.com
adres
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