Inżynier Oprogramowania
Miejsce pracy: Wrocław / Warszawa / Rzeszów | Numer referencyjny: IO WWR
Opis stanowiska:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: (w zależności od projektu)
• analizę wymagań oraz przygotowywanie specyfikacji rozwiązań systemów informatycznych
• znajdowanie optymalnych rozwiązań IT oraz wykonywanie testów technologicznych
• opracowywanie protokołów komunikacyjnych
• opracowywanie projektów rozwiązań IT
• implementację oprogramowania, głównie w j. C/C++ na platformie Linux
• opracowywanie scenariuszy testowych i testowanie rozwiązań
• dokumentowanie rozwiązań informatycznych w j. angielskim i polskim
• wdrażanie rozwiązań u klientów
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenie wyższe techniczne (znajomość projektowania i budowania układów
elektronicznych będzie dodatkowym atutem)
• min. 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• umiejętność konstruktywnego, analitycznego i procesowego myślenia
• umiejętność szybkiego uczenia się
• pełne zrozumienie zjawisk zachodzących na niskim poziomie (poziom bitów, protokołów w
warstwie 2 ISO/OSI, etc.)
• umiejętność tworzenia niezawodnych rozwiązań IT, odpornych na uszkodzenia
• znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz pozwalającym na biegłe czytanie i
tworzenie dokumentacji
• doświadczenie w analizie dokumentacji anglojęzycznej
• doświadczenie w dokumentowaniu
• umiejętność obsługi systemów operacyjnych Linux oraz znajomość ich architektury
• podstawowa znajomość SQL i tematyki bazodanowej
• dyspozycyjność, samodzielność i dobra organizacja pracy
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, szczerość
• odpowiedzialność za powierzone zadania
• wszechstronność zainteresowań.
Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• przyjazną atmosferę pracy w dynamicznym zespole
• udział w ciekawych projektach, w tym dla sektora kosmicznego
• możliwość rozwoju zawodowego
• prywatną opiekę medyczną
• pakiet sportowo-rekreacyjny
Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego (CV) wraz z listem motywacyjnym
pocztą elektroniczną na adres: praca@newind.pl Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko
wybranym kandydatom.
Prosimy o dopisanie 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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 1182, 1662), prowadzonych przez NEWIND sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu."

