Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
poszukuje pracownika do pracy w Centrum Informatyki na stanowisku – programista

Zadania:
• projektowanie oraz tworzenie nowego oprogramowania,
• utrzymanie i rozwój istniejącego kodu oprogramowania,
• tworzenie nowych funkcjonalności,
• współpraca z klientami, ocena i analiza ich wymagań,
• świadczenie usług pomocy w zakresie instalacji oraz używania tworzonego oprogramowania,
• tworzenie dokumentacji projektowej i powykonawczej.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, kierunek informatyka, telekomunikacja lub pokrewne,
• bardzo dobra znajomość języka PHP,
• dobra znajomość modelu MVC,
• dobra znajomość MySQL, PostgreSQL,
• dobra znajomość JavaScript, JQuery,
• umiejętność posługiwania się systemami kontroli wersji (GIT, SVN),
• znajomość protokołu i baz danych LDAP,
• język angielski pozwalający na swobodną komunikację,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
Mile widziane:
• znajomość systemów operacyjnych z rodziny LINUX,
• znajomość programowania w BASH, PERL,
• umiejętność instalacji, konfiguracji i utrzymania baz danych ORACLE,
• umiejętność instalacji, konfiguracji serwera Apache2, Nginx.
Oferujemy:
• stała praca,
• dostęp do nowoczesnych technologii,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji,
• praca w młodym, dynamicznym zespole.
Wymagane dokumenty:
- CV z listem motywacyjnym i danymi do kontaktu,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy),
- kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia (jeżeli dotyczy),
- inne kopie dokumentów poświadczających informacje zawarte w CV,
- podpisane własnoręcznie oświadczenie Kandydata o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji
procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z poźn. zm.).
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 12 stycznia 2017 r na adres
mailowy: ci@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi
Kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska
jedynie wybranego kandydata.
Po zakończonej rekrutacji złożone dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

