STANOWISKO - Programista C/C++
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 posiadającego swoją siedzibę w Warszawie
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 zespołach koncentrujących się na rozwiązaniach opartych na językach C/C++.
Poszukiwany Kandydat/Kandydatka, pracując z najnowszymi trendami i współczesnymi rozwiązaniami
technologicznymi, stanie się członkiem międzynarodowego zespołu, będzie odpowiedzialny za
wszystkie aspekty wytwarzania oprogramowania - od projektowania przez implementację po
dokumentowanie realizowanych działań.
Profil kandydata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe z obszaru informatyki, telekomunikacji lub pokrewne lub studenci
ostatniego roku studiów,
Bardzo dobra umiejętność programowania w języku C/C++ ,
Umiejętność kreatywnego, innowacyjnego podchodzenia do realizowanych zadań,
Twórcze i aktywne podejście do rozwiązywania problemów, chęć uczenia się,
Innowacyjność, dążenie do zastosowania swojej wiedzy w praktyce,
Inicjatywa, kreatywność, zaangażowanie w realizowany projekt,
Znajomość języka angielskiego min. na poziomie analizy dokumentacji technicznej,
Umiejętności analitycznego myślenia, szybkiego uczenia się oraz umiejętności pracy w
zespole,
Samodzielność, komunikatywność, zaangażowanie w przydzielone zadania,
Wysoki poziom kultury osobistej,
Odpowiedzialność, zorientowanie na cel.

Poszukujemy Kandydatów posiadających już doświadczenie zawodowe w programowaniu w C lub/i
C++, jak również studentów ostatniego roku studiów lub absolwentów posiadających wyłącznie
akademickie lub niekomercyjne doświadczenia związane z programowaniem ( portfolio
zrealizowanych projektów akademickich czy niekomercyjnych mile widziane),
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)"

