Nazwa firmy:
Predica Consulting Services sp. z o.o. sp.k.

Miejsce Pracy:
Warszawa

Nazwa stanowiska:
Staż .Net Developer

Opis firmy:
Predica to miejsce gdzie nigdy nie będziesz się nudził ani stał w miejscu. Jeśli szukasz powtarzalnej pracy
"od 9 do 17", korporacyjnych klimatów lub indywidualnej pracy zadaniowej to nie u nas. Ciekawi ludzie,
nowatorskie podejście do projektów IT, elastyczne modele pracy - to jest to co nas wyróżnia.
Obecnie poszukujemy osób na płatny program stażowy. Jeśli jesteś ambitny i gotowy na wyzwania, dołącz
do Nas.

Wymagania:














Jesteśmy otwarci zarówno na studentów, jak i absolwentów studiów wyższych,
Możliwość pracy minimum 32 godziny w tygodniu,
Znajomość .NET w stopniu podstawowym,
Znajomość języka C# w stopniu podstawowym,
Znajomość SQL w stopniu podstawowym,
Znajomość GITa w stopniu podstawowym,
Znajomość HTML w stopniu podstawowym,
Znajomość JavaScript w stopniu podstawowym,
Znajomość CSS w stopniu podstawowym,
Język angielski w stopniu komunikatywnym,
Umiejętność pracy w zespole,
Gotowość i umiejętność szybkiego uczenia się,
Zainteresowanie technologiami Microsoft i chęć rozwijania się w obszarze nowych technologii.

Zadania:



Aktywny udział w projektach jako członek zespołu projektowego w obszarze .NET,
Dbanie o jakość tworzonych rozwiązań,




Diagnozowanie problemów technicznych oraz ich rozwiązywanie,
Współpraca z zespołami z różnych obszarów biznesowych.

Oferujemy:










Płatny staż z możliwością zatrudnienia po okresie próbnym,
8 tys. zł budżetu na rozwój, szkolenia, konferencje międzynarodowe, kursy uniwersyteckie,
Kwartalne premie finansowe,
Damy Ci szansę realizacji projetów w: Azure, .Net, C#, T-SQL, CSS, JavaScript, HTML,
Będziesz miał/a okazję pracować w zespole doświadczonych programistów,
Zapewnimy Tobie opiekę mentoringową pod okiem doświadczonego opiekuna,
Będziesz miał/a okazję zobaczysz jak wygląda programowanie w praktyce w realnych projektach,
Będziesz miał/a możliwość rozpoczęcia budowy indywidulanej ścieżki kariery,
Benefity: prywatna opieka medyczna, karta Multisport oraz ubezpieczenie.

Sposób aplikowania:
Wyślij CV na adres: joinus@predica.pl

Klauzula o Ochronie Danych Osobowych:
Adminstratorem danych kandydatów do pracy jest Predica Consulting Services sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w
Warszawie 02-386 przy ul. Altowa 2. Przetwarzamy twoje dane dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji,
podstawę przetwarzania stanowią działania zmierzające do zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO). Dane są przechowywane do czasu
zakończenia procesu rekrutacji.Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych w
procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Podstawę przetwarzania stanowi Twoja zgoda, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Twoja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Dane będą przetwarzane
do czasu wycofania przez Ciebie zgody.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz
się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres
joinus@predica.pl.Klikając przycisk "Apply" wyrażasz zgode na przetwarzanie Twoich danych osobowych
przez firme Predica Consulting Services sp. z o.o. sp.k.

