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Programista Php
Programista PHP
Firma IC COMPLEX Sp z o.o. jest pionierem w dostarczaniu innowacyjnego oprogramowania do kosztorysowania i ofertowania stolarki otworowej. Programista
PHP dołączy do zespołu zajmującego się rozwojem dedykowanych eCommerce i weźmie udział w projektowaniu, implementacji nowych modułów systemu oraz
udoskonalaniu tych istniejących z dbałością o utrzymanie najwyższych standardów jakości. Miejsce pracy: podkarpackie, Krosno (możliwość pracy zdalnej po
miesięcznym okresie wdrożenia)
Jak pracujemy: -AGILE -GIT -Redmine Główne technologie: -Frontend: Javascript, Angular -Backend: PHP, CakePHP
Wymagania: -bardzo dobra znajomość PHP, -umiejętność swobodnego działania w technologiach JavaScript, SQL -znajomość HTML / CSS, -dobra organizacja
pracy, terminowość, -zaangażowanie i inicjatywa w pracy, -dodatkowym atutem będzie doświadczenie w CakePHP, Oferujemy: -pracę przy interesującym
projekcie o zasięgu międzynarodowym w doświadczonym zespole, -realny wpływ na kształt tworzonych rozwiązań, -szybki proces decyzyjny, -możliwość
współpracy z ekspertami w swoich dziedzinach, -atrakcyjny system wynagrodzeń, -elastyczny sposób zatrudnienia (umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/własna
działalność), -możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu, -znakomita atmosfera w zespole, -elastyczne godziny pracy, CV, portfolio zrealizowanych projektów
prosimy przesyłać na adres: praca@iccomplex.eu dopisując w temacie wiadomości dopisek „Programista PHP”. Mile widziana historia projektów i role w nich
pełnione. W dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IC COMPLEX Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w
przesłanym przeze mnie CV do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, na warunkach opisanych poniżej: Dane będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej
wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Administratorem danych
osobowych jest IC COMPLEX Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, NIP: 8133589349.

Date utworzenia: 31-07-2020

