ATMOTERM

Innowacyjne rozwi¹zania dla ochrony œrodowiska

Zapraszamy do naszego zespo³u Kandydata/Kandydatkê do wspó³pracy na stanowisku:

Programista JAVA
Miejsce pracy: Opole z mo¿liwoœci¹ pracy zdalnej
Oferujemy:
ü
zatrudnienie na umowê o pracê w firmie bêd¹cej liderem w zakresie IT i konsultingu w
bran¿y ochrony œrodowiska
ü
mo¿liwoœæ rozwoju i udzia³ w projektach informatycznych (te¿ miêdzynarodowych)
ü
pracê w biurze zlokalizowanym w centrum miasta
ü
partnersk¹ atmosferê organizacji turkusowej
ü
benefity (dofinansowanie do zajêæ sportowych i wczasów, bony okolicznoœciowe)
ü
wsparcie w pierwszych miesi¹cach pracy w naszej organizacji
Zadania, które chcemy powierzyæ:
ü
tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemów informatycznych wspieraj¹cych
procesy biznesowe w unikalnej dziedzinie, jak¹ jest ochrona œrodowiska
ü
integrowanie ró¿nych systemów informatycznych
ü
projektowanie i implementacjê oprogramowania w JAVA i technologiach powi¹zanych
ü
bie¿¹ca wspó³praca z zespo³em analityków, testerów i kierowników projektów
Zapraszamy do wspó³pracy osoby:

ü
posiadaj¹ce wykszta³cenie wy¿sze informatyczne (te¿ studentów IV / V roku informatyki)
ü
posiadaj¹ce doœwiadczenie w programowaniu w jêzyku JAVA oraz JSE i/lub JEE
ü
znaj¹ce OOP
ü
posiadaj¹ce znajomoœæ baz danych, jêzyka SQL, œrodowiska MS SQL Server lub MySQL
oraz relacyjnych baz danych

ü
wyró¿niaj¹ce siê znajomoœci¹ przynajmniej jedn¹ z nastêpuj¹cych technologii: JEE, JDBC,
JPA, Hibernate, Spring Framework, Wicket, REST

ü
posiadaj¹ce podstawow¹ znajomoœæ HTML/CSS
ü
znaj¹ce jêzyk angielski w stopniu potrzebnym do zrozumienia dokumentacji technicznej
Dodatkowym atutem bêdzie:
ü
znajomoœæ Apache Maven, jQuery, Java Script, Bootstrap
ü
znajomoœæ SVN
ü
znajomoœæ programowania na serwer aplikacji WildFly/Tomcat
ü
znajomoœæ architektury mikroserwisów i powi¹zanych narzêdzi
ü
programowanie testów jednostkowych
Zainteresowane osoby prosimy o przes³anie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny i CV)
na rekrutacja@atmoterm.pl w temacie wpisuj¹c: Imiê i Nazwisko - Programista JAVA.
W aplikacji prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw¹ 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. £angowskiego 4, 45-031 Opole. Podanie danych jest
dobrowolne, w ka¿dej chwili przys³uguje mi prawo do wgl¹du

ATMOTERM® S.A. w Opolu jest firm¹ z polskim kapita³em dzia³aj¹c¹ na rynku polskim
i europejskim od ponad 30 lat. Specjalizujemy siê w tworzeniu profesjonalnych rozwi¹zañ
informatycznych do zarz¹dzania informacjami œrodowiskowymi oraz w in¿ynierii
œrodowiska. Misj¹ ATMOTERM® S.A. jest zrównowa¿ony rozwój i dostarczanie
innowacyjnych rozwi¹zañ dla ochrony œrodowiska.

www.atmoterm.pl

