Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kolegi/koleżanki na stanowisko:

Software Engineer/ Java Developer
ref.: SE/AX/2016

SOFTWARE ENGINEER

Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należało:
 projektowanie i implementacja komponentów platformy logistycznej AX4




w technologii J2EE,
przygotowywanie automatycznych testów komponentowych,
aktywne wsparcie zespołu w realizacji projektów dla klientów,
pełnienie wiodącej roli w procesie budowania rozwiązań.

Jeśli:
 posiadasz min. 2 lata doświadczenia w programowaniu w języku Java,
 uważasz, że masz twórcze podejście do rozwiązywania problemów,
 swobodnie komunikujesz się w języku angielskim,
 możesz pochwalić się dobrą znajomością XML, HTML, języków skryptowych oraz




podstawowych protokołów internetowych,
posiadasz sporą wiedzę z zakresu algorytmiki i optymalizacji,
dążysz do samodzielności i autonomii,
łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i bez problemu radzisz sobie w roli lidera,

to właśnie Ciebie chcemy zatrudnić!!!
W zamian zapewnimy Ci:

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,

atrakcyjne wynagrodzenie i umowę o pracę na czas nieokreślony,

podnoszenie kwalifikacji poprzez certyfikaty oraz szkolenia w kraju i za granicą,

świadczenia pozapłacowe takie jak: pakiet medyczny, karta Multisport, bilety do kina i
teatru, bony podarunkowe,

nowoczesne, ergonomiczne biuro, a w nim funroom, chillout room,

liczne spotkania integracyjne- Team Building, konkursy zespołowe,

pomoc w relokacji- w przypadku osób spoza Wrocławia,

bibliotekę, na której zasoby Ty również możesz mieć wpływ!

Zgłoś się do nas i weź udział w naszej rekrutacji!!!
Wystarczy kliknąć „ Aplikuj” lub przesłać dokumenty* mailem na adres:
rekrutacja@axit.pl
Prosimy o podanie w temacie e-maila numeru referencyjnego stanowiska.
Czekamy właśnie na Ciebie!
Mieszkasz daleko, a chciałbyś pracować we Wrocławiu?
Zgłoś się do nas, a pokryjemy koszty dojazdu na spotkanie rekrutacyjne.
Jeśli zdecydujesz się dla nas pracować pomożemy Ci również w relokacji!
*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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