WYMAGANIA
min. 5 lat doświadczenia
w projektowaniu obiektowym

SENIOR
SOFTWARE
ENGINEER

znajomość technologii i narzędzi,
z których korzystamy
umiejętność analizy
i projektowania systemów
znajomość języka angielskiego
na poziomie B2
wiedza o efektywnym
wytwarzaniu oprogramowania,
testach jednostkowych,
metodykach zwinnych,
doświadczenie z relacyjnymi
bazami danych
wiedza z zakresu algorytmiki
i optymalizacji

TECHNOLOGIE

umiejętność pracy
w zespole oraz
w roli lidera

Java, J2EE, Spring,
Hibernate, HTML,
GWT, JSP, jQuery

APLIKUJ

SERWERY APLIKACJI
WebLogic, Tomcat,
Jetty
BAZY
Oracle, MySQL

OFERUJEMY
Mieszkasz daleko?
ROZWÓJ

Zgłoś się do nas,
a pokryjemy koszty
dojazdu na spotkanie
rekrutacyjne!

sﬁnansujemy Twoje
certyﬁkaty i szkolenia
w Polsce i za granicą

PROJEKTY

Pomożemy Ci
również w relokacji!
WSPARCIE
wspieramy kulturę
dzielenia się wiedzą,
umożliwimy Ci naukę
od profesjonalistów

ATMOSFERA
nie jesteśmy korporacją,
organizujemy się w małe,
zgrane zespoły, każdy
działający w osobnym
pokoju, a nie w open space

swoboda w wyborze
projektów (również
międzynarodowych),
będziesz pracował
przy aplikacjach
dla wiodących marek

BENEFITY
prywatny pakiet
medyczny, program
kafeteryjny (np. karta
Multisport), budżet
na team building (na
wspólne jedzenie
i rozrywkę), dostawy
świeżych owoców

ELASTYCZNOŚĆ
dostosujemy godziny
i ilość pracy do Twoich
zajęć na uczelni

NAUKA
JĘZYKÓW
zaprosimy Cię na naukę
języka z native speakerami
w naszej ﬁrmie,

ZABAWA
piłkarzyki, Wii, Xbox,
wyjazdy integracyjne
(np. skoki spadochronowe)

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez AXIT Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane
w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali
dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możesz ją cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail
na adres: hr@axit.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez AXIT Sp. z o.o. przed cofnięciem zgody.

