NOVATEK Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,
jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie.
Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Programista .Net C#
Miejsce pracy: Kraków

Do Twoich zadań będzie należeć:








Tworzenie oraz testowanie nowego oprogramowania wspomagającego procesy firmy;
Rozwój istniejącego oprogramowania, nowych funkcjonalności / rozszerzeń / modułów;
Dokumentowanie własnej pracy, tworzenie dokumentacji technicznej projektów;
Dbałość o poprawność, przejrzystość i jakość kodu;
Szkolenie użytkowników w zakresie wdrażanego oprogramowania;
Współpraca z pozostałymi członkami zespołu IT oraz innymi pracownikami firmy.

Od kandydatów oczekujemy :














Doświadczenia w pracy w technologiach .NET, C#, (WinForm, WebForm/MVC);
Minimum 2 lat doświadczenia w programowaniu C#;
Znajomości baz danych i umiejętność stosowania LINQ, SQL;
Znajomości infrastruktury i architektury aplikacji;
Wiedzy dotyczącej tworzenia aplikacji webowych oraz webserwisów;
Umiejętności stosowania technik testowania oprogramowania;
Znajomości FireBird, IBExpert, MSSQL, MySQL;
Znajomości systemów kontroli wersji GITHUB;
Znajomości wzorców projektowych oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania;
Umiejętność samodzielnej pracy i działania pod presją czasu;
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
Wysokie zaangażowanie w wykonywane zadania.

Naszym pracownikom oferujemy:







Pracę w ambitnym i kreatywnym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie;
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat;
Atrakcyjny system premiowy;
Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę lunchową, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia socjalne.

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem kliknij Aplikuj.
Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim
Administratorem danych jest Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody
także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz
aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

