
 
 

[Wpisz tekst] 

 

W związku z dynamicznych rozwojem nowych projektów IT, poszukujemy pracowników na stanowisko:  

Programista Java (nr ref.: PJ/05/2017) 
Miejsce pracy:  Warszawa  

 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty – umowa o pracę 

 
Dlaczego warto do nas dołączyć? 

Oto najważniejsze argumenty: dobra atmosfera, atrakcyjne wynagrodzenie, 
wspieranie talentów i kariery, niezwykle otwarty i pozytywny zespół a także komfortowe warunki pracy. 
 
Wymagania: 
- min. 2 lata doświadczenia w programowaniu w języku Java 
- rok doświadczenia w programowaniu w języku Java EE 
- doświadczenie w zakresie baz danych SQL (m. in. PostgreSQL) 
 
Praktyczna znajomość: 
- platformy Java EE 
- języka SQL 
- języka JavaScript (jQuery, AngularJS itp.) 
- narzędzi zarządzania i wersjonowania kodu źródłowego (m.in. Git) 
- wzorców projektowych 
 
Dodatkowymi atutami będą: 
- Praca w oparciu o metodyki zwinne 
- umiejętność analizy dokumentacji technicznych i wymagań projektowych w języku angielskim 
- umiejętność efektywnej pracy w zespole projektowym 
- praktyczna znajomość metodyki Scrum 
- doświadczenie w prowadzeniu testów systemów informatycznych 
- znajomość języka angielskiego   w stopniu komunikatywnym 
 
Obowiązki: 
- aktywne wsparcie zespołu programistów i realizacja zadań przydzielonych przez Team Leadera 
- raportowanie pracy 
 
Oferujemy: 
- ciekawą pracę w innowacyjnej organizacji o stabilnej pozycji rynkowej w doświadczonym i dynamicznym zespole 
- atrakcyjne wynagrodzenie 
- szerokie perspektywy rozwoju kwalifikacji m. in. poprzez udział w szkoleniach i certyfikacjach 
- udział w ciekawych i innowacyjnych projektach informatycznych 
- dostęp do najnowocześniejszej technologii i nowoczesne narzędzia pracy     
- komfortowe warunki pracy 
- elastyczną formę współpracy: umowa o pracę, umowa B2B. 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@comp-ci.pl 
z dopiskiem w temacie maila nazwy stanowiska: Programista Java  (nr ref.: PJ/05/2017) 
 
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu 
rekrutacji. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia przyszłych 
rekrutacji. 
Administratorem danych jest Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. 
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obecną lub przyszłą rekrutacją (w zależności od zaznaczonej opcji). 
Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści 
danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.” 

 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
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