STANOWISKO : JEE DEVELOPER
Qual Consulting jest firmą doradczą, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań,
dotyczących funkcjonowania oraz zarządzania obszarem zasobów ludzkich organizacji. W zakres
naszych usług wchodzą przede wszystkim realizacja projektów rekrutacyjnych jak i konsulting, którego
celem jest zwiększenie efektywności funkcjonowania organizacji, poprzez usprawnienie oraz
optymalizację procesów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.
W obszarze rekrutacji IT - dla naszych Klientów, globalnych liderów branży IT/Telecom oraz dla
największych firm consultingowych z branży IT i Nowoczesnych Technologii, specjalizujemy się w
poszukiwania Inżynierów / Programistów na terenie całego kraju.
W związku z rozwojem dużego zespołu, dla naszego Klienta poszukujemy zarówno Kandydata /
Kandydatów posiadających ugruntowaną wiedzę i kilkuletnią praktykę, ale również świeżo
upieczonych absolwentów ( w tym przypadku portfolio zrealizowanych projektów akademickich lub
niekomercyjnych mile widziane) , którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zespole gdzie będzie
możliwość tworzenia oraz utrzymywania rozwiązań z wykorzystaniem technologii JEE.
Poszukiwany Kandydat/Kandydatka, pracując z najnowszymi trendami i współczesnymi rozwiązaniami
technologicznymi, stanie się członkiem międzynarodowego zespołu.
Wymagania :
•
•
•
•
•

Doświadczenia w programowaniu w języku Java
Znajomości środowiska UNIX/Linux
Znajomości technologii: m.in Spring , JBoss, Web Services,
Znajomości narzędzi: m.in Maven, Perforce, SVN, Jenkins
Dobra znajomość języka angielskiego

Nasz Klient oferuje :
•
•
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
pracę w międzynarodowym środowisku,
kontakt z najnowocześniejszymi technologiami IT,
pakiet relokacyjny,
możliwość rozwoju zawodowego (jasno określone ścieżki awansu, szkolenia techniczne,
językowe),
możliwość zdobywania doświadczenia na dynamicznie rozwijającym się i atrakcyjnym rynku
nowoczesnych technologii,
bogaty pakiet socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja_IT@qual.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883)"

