Asseco Business Solutions S.A. jest wiodącym polskim producentem rozwiązań
informatycznych dla przedsiębiorstw.
Rozwój Asseco BS opiera się na nowoczesnych technologiach oraz wiedzy
wybitnych specjalistów.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Programista Web: JavaScript
Dołącz do zespołu, który:








Realizuje nowoczesne i wymagające projekty dla dużych i znanych klientów
Na JavaScript zjadł zęby, przechodząc od programowania skryptowego po
obecny standard ES7
Nie stroni od żadnej technologii, jeśli uznaje ją za najlepszą do rozwiązania
określonego problemu; w naszym zespole spotkasz się m.in. z: Webpack,
Babel, Gulp, React.js, Redux, Kendo UI, jQuery, Node.js, HTML5/CSS3,
Bootstrap,
SASS
Dba o wysoki standard narzędzi do tworzenia kodu i utrzymania jego właściwej
jakości (GIT/Bitbucket, IntelliJ Idea, Jenkins (CI), Sonar, Jira, Fisheye + Crucible
(CR))
Pracuje w oparciu o metodykę SCRUM
Poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach technicznych, jak i
miękkich
Dba o swobodną atmosferę pracy, ceni humor i przyjazne relacje

Szukamy osób, które:




Posiadają bardzo dobrą znajomością języka JavaScript i doświadczenie w
pracy z nowoczesnymi frameworkami JS, tj. ReactJS, AngularJS lub Kendo UI
Znają język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
technicznej
Cechują się samodzielnością, zaangażowaniem, entuzjazmem i poczuciem
humoru

Dodatkowo docenimy:







Praktyczną wiedzę odnośnie aktualnych technologii webowych: HTML5, CSS3
Znajomość bibliotek JS/CSS, np. jQuery, Underscore/Lodash, Bootstrap,
LESS/SASS
Znajomość Node.JS, Webpack, Gulp/Grunt, Require.js
Doświadczenie z technologią web-services (REST)
Znajomość wzorców projektowych i zasad „Clean Code”
Znajomość obiektowego języka programowania, np. Java



Doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych i znajomość systemów
uniksowych

Dlaczego warto do nas dołączyć:









Nasze zaawansowane aplikacje wymagają specjalistycznej wiedzy – będziemy
rozwijać Twoje umiejętności poprzez szkolenia wewnętrzne oraz profesjonalne
szkolenia zewnętrzne
W naszych aplikacjach nie możemy sobie pozwolić na technologiczny zastój –
będziesz pracować z najnowszymi technologiami i trendami zapewniającymi
najwyższą jakość
Bezpieczeństwo, pewność i stabilność – jesteśmy dużą firmą o ugruntowanej
pozycji
Konkurencyjne wynagrodzenie uzależnione od poziomu umiejętności oraz
premie zależne od Twojego zaangażowania
Przyjazną, kreatywną i nieformalną atmosferę w pracy
Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (m.in. prywatna opieka medyczna,
grupowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wczasów, bony
świąteczne, karty FitProfit, grupy sportowe z dedykowanym trenerem, firmowe
przyczepy kempingowe we Włoszech i Chorwacji dostępne dla pracowników,
imprezy integracyjne, atrakcje dla rodzin pracowników)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk Aplikuj
Więcej ofert znajdziesz na: www.assecobs.pl/kariera

Regiony:
lubelskie
Link do składania aplikacji:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c10092
dd98a40ed857c7408437cf370
Miasto: Lublin

