Xelto Sp. z o.o.
XELTO jest firmą doradztwa informatycznego z wieloletnim doświadczeniem we wdrożeniach oprogramowania
Oracle JD Edwards. Nasz zespół to doświadczeni i zaangażowani Konsultanci. Zaufali nam Klienci z Polski,
Stanów Zjednoczonych, Holandii, Francji, Luksemburga i Rosji. Mamy świadomość, że do osiągnięcia przewagi
konkurencyjnej nie wystarczy już dobry pomysł i intuicja, ale umiejętność sprawnego działania i
szybkiego dostosowywania się do zmian. Dlatego z pasją tworzymy i dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania
wspomagające zarządzanie firmą.
Obecnie poszukujemy NIESZABLONOWYCH osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu jako:

React JS
Miejsce pracy: Warszawa
TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•

Udział w tworzeniu nowego zespołu programistów
Analizowanie oraz rozwiązywanie problemów biznesowych i systemowych
Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych
Projektowanie i programowanie komponentów do budowy aplikacji (warstwa abstrakcji)
Przygotowywanie notatek i dokumentacji projektowej
Szkolenia użytkowników
Prezentacje handlowe

NASZE OCZEKIWANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub techniczne
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Bardzo dobra znajomość React JS - preferowane 3 lata doświadczenia ze środowiskiem React JS
jako projektant programista
Doświadczenie w zakresie Android (Java, Kotlin) – mile widziane
Kilka swoich aplikacji, którymi możesz się pochwalić
Posiadanie wiedzy z założeń architektury SOA
Znajomość standardów sieciowych SOAP, REST
Terminowość i umiejętność pracy w zgodzie z procedurami
Zaangażowanie w wykonywaną pracę
Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
Dobra komunikacja z otoczeniem
Pozytywne nastawienie do życia

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•

Konkurencyjne wynagrodzenie systematycznie rosnące wraz ze zdobywaniem nowych kwalifikacji
Certyfikowane szkolenia w zakresie nowego produktu
Elastyczne podejście do trybu pracy
Możliwość uczenia się od ekspertów i szybki rozwój zawodowy
Dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych i pracę na ciekawych projektach
Pracę w przyjaznym, profesjonalnym, stabilnym zespole

Zapraszamy do aplikowania poprzez przesłanie CV wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie
danych na adres hr@xelto.com

