JUNIOR SOFTWARE ENGINEER

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy kolegi/koleżanki na stanowisko:
Junior Java Developer/ Junior Software Engineer
ref.: JSE/AX/2016
Do Twoich zadań należeć będzie:



projektowanie i implementacja komponentów platformy logistycznej AX4 w technologii
J2EE;



przygotowywanie automatycznych testów komponentowych;

Co powinieneś wiedzieć przed kliknięciem w „Aplikuj”?
Korzystamy przede wszystkim z Javy, ale nie wymagamy znajomości tego języka ani związanych z
nim technologii. Wystarczy, że napisałeś(-aś) kiedyś cokolwiek w jakimkolwiek języku
obiektowym. Wiemy, że nawet jeśli teraz nie znasz technologii, w których pracujemy na co dzień, to
nauczenie się ich jest dla Ciebie kwestią paru tygodni, jeśli nie dni, a nawet godzin. Interesuje nas
przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia, pasja i kreatywność.

Oczywiście, jeśli mówią Ci coś nazwy takie jak Java, JEE, GWT, Spring, Hibernate -- tym lepiej!
Podstawowe pojęcie o efektywnym wytwarzaniu oprogramowania, testach jednostkowych,
metodykach zwinnych, SCRUM-ie i innych tego typu praktycznych rzeczach również jest mile
widziane. Dużo bardziej jednak docenimy umiejętność analizy i projektowania algorytmów.

Jeśli chcesz pracować w gronie wybitnych specjalistów w niedużej, ale dynamicznie rozwijającej się i
świetnie prosperującej firmie, rozwiązywać praktyczne i jednocześnie trudne problemy, tworzyć
nowatorskie rozwiązania i czerpać radość z tego, co robisz na co dzień -- zgłoś się do nas i weź udział
w rekrutacji!
Wystarczy kliknąć „ Aplikuj” lub przesłać dokumenty* mailem na adres: rekrutacja@axit.pl
Prosimy o podanie w temacie e-maila numeru referencyjnego stanowiska.

Co oferujemy?:








Udział w rozwojowych, pełnych wyzwań, międzynarodowych projektach dla takich firm
jak: BMW, FORD, DHL, GO!, Deutsche Bahn;
Możliwość wdrażania własnych pomysłów dotyczących funkcjonowania platformy AX4;
Pakiet kafeteryjny, a w nim: bony podarunkowe, karta Multisport, pakiet medyczny, itp.
Podnoszenie kwalifikacji poprzez certyfikaty oraz szkolenia w kraju i za granicą;
Funkcjonalne i ergonomiczne biuro, a w nim takie miejsca jak: funroom, chillout room;
Liczne spotkania integracyjne- Team Building, konkursy zespołowe;
Bibliotekę, na której zasoby Ty również możesz mieć wpływ!

Czekamy właśnie na Ciebie!

*Na aplikacji prosimy umieścić poniższą klauzulę: "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 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"
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