Programista Java
Czekamy na Ciebie! Poszukujemy młodych, ambitnych osób, które
swoimi pomysłami wzbogacą nasze rozwiązania i staną się pełnowartościowymi członkami zespołu. Nie
oczekujemy dyplomów i certyfikatów – oczekujemy pasji, chęci do rozwoju, uczciwej pracy i wiedzy z zakresu
programowania. U nas nie tracisz czasu na raporty i korporacyjne spotkania, umożliwiamy pracę zdalną.
Pracujesz jako część zespołu i masz realny wpływ na rozwój oprogramowania i tworzone produkty.
Dlaczego my? Nasz dział IT odpowiada za tworzenie i wdrażanie oprogramowania BPM wspierającego
przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania informacją, obiegu dokumentów, automatyzacji procesów
biznesowych, prowadzenia analiz

i

innych. Oferujemy nabycie doświadczenia przy realizacji projektów,

uczestnictwo w pracach rozwojowych oraz ciekawych, dużych projektach wdrożeniowych.
Podstawowe zadania:


Rozwijanie aplikacji opartej o język Java



Rozwiązywanie problemów działania wersji produkcyjnej oprogramowania



Tworzenie/aktualizacja dokumentacji technicznej i projektowej



Udział we wdrożeniach oprogramowania (w tym analiza wymagań)



Modelowanie i implementacja procesów workflow

Wymagania:


Doświadczenie w programowaniu w języku Java 8+



Znajomość SQL i relacyjnych baz danych.



Znajomość HTML5, JavaScript i jQuery



Wykształcenie wyższe (informatyka lub pokrewne) lub ostatni rok studiów



Znajomość języka angielskiego (w zakresie rozumienia dokumentacji technicznej)



Otwartość, komunikatywność, dyspozycyjność



Dokładność, systematyczność, dyscyplina i umiejętność zarządzania czasem pracy



Samodzielność i kreatywność w realizacji powierzonych zadań.

Mile widziane:


Znajomość Spring, Hibernate, JBPM



Znajomość zagadnień związanych z systemami workflow



Doświadczenie w pracy z serwerami aplikacyjnymi (głównie Apache Tomcat), PostgreSQL, MSSQL
(funkcje wbudowane, specyfika SQL, optymalizacja)



Doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (np. SVN, GIT)

Oferujemy:


Udział w realizacji projektów z wykorzystaniem najnowszych technologii



Duży stopień samodzielności, elastyczny czas pracy



Pracę z ludźmi, z którymi nie sposób się nudzić



Imprezy i wyjazdy integracyjne



Możliwość współpracy w oparciu o umowę o pracę lub B2B



Pakiet medyczny po roku pracy

Osoby zainteresowany prosimy o przesłanie CV z dołączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Blue energy sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym w procesie
rekrutacyjnym” na adres: biuro@grupablue.pl
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