Gospodarka
i Środowisko
Zapraszamy do naszego zespołu do współpracy na stanowisku:
Programista/Web Designer
Zadania, które chcemy powierzyć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektowanie rozwiązań i logiki działania interfejsów graficznych aplikacji (webowych i mobilnych)
tworzenie szablonów HTML/CSS na podstawie projektów graficznych
przygotowywanie prototypów dla zespołu developerskiego
tworzenie skryptów w JAVA jQuery
dokonywanie zmian graficznych oraz projektowanie koncepcji w istniejących systemach informatycznych
współtworzenie dokumentacji projektowej oraz testowanie wprowadzanych zmian
utrzymywanie i rozwijanie strony www
dbanie o spójność wizualną oraz stosowanie rozwiązań zgodnych ze standardami
współpraca z członkami zespołu w zakresie realizowanego projektu

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

wiedza na temat UI/UX
znajomość HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, REST
znajomość relacyjnych baz danych (język SQL)
podstawowa znajomość narzędzi graficznych (np. Adobe Photoshop)
znajomość CMS (Wordpress)
samodzielność w rozwiązywaniu problemów, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej
projektu

Dodatkowym atutem będzie:
• wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
• doświadczenie w projektowaniu i modyfikowaniu systemów informatycznych (aplikacje webowe
lub mobilne)
Oferujemy:
zatrudnienie w firmie będącej liderem w zakresie
IT i konsultingu w ochronie środowiska
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partnerską atmosferę organizacji
turkusowej

;

możliwość rozwoju przez udział w projektach
informatycznych (także w międzynarodowych)

X

benefity (dofinansowanie sportowych
zajęć i wczasów, bony okolicznościowe)

0

pracę w biurze zlokalizowanym w centrum miasta
z możliwością skorzystania elastycznych
rozwiązań w naszym systemie pracy

?

wsparcie w pierwszych miesiącach pracy
w naszej organizacji

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl z tytułem: PWEB_Imię i Nazwisko.
Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie klauzuli
:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r. poz. 922), przez Administratora Danych Osobowych
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych,
ich poprawiania lub usunięcia.”

Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych
mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu
są to działania priorytetowe, dla których proponujemy kompleksowe usługi.

www.atmoterm.pl

