
Programista FrontEnd - płatne praktyki - Wrocław 

Firma Time Solutions Sp. z o.o. oferująca produkt TimeCamp (www.timecamp.com) jest liderem 

zliczania i optymalizacji czasu pracy przy komputerze w Polsce i mamy ambicję przejęcia rynku w 

Stanach Zjednoczonych. Obecnie mamy ponad 600 klientów z całego świata.  

Jeżeli jesteś osobą, która uwielbia wyzwania i chce się rozwijać na “cutting edge” nowych technologii 

to zapraszamy do wysłania CV/portfolio. Każda zainteresowana osoba będzie musiała rozwiązać test 

na inteligencję programistyczną i/lub przejść telefoniczną rozmowę kwalifikacyjną. W sytuacji, gdy 

wyniki będą dla nas zadowalające zaprosimy Cię na dzień próbny do siedziby naszej firmy. 

 

Oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego oraz dobrej znajomości przynajmniej jednej z 

technologii Angular lub Angular2, NodeJS, Redux, Flow, TypeScript, MySQL, PHP. 

Proponujemy elastyczne godziny pracy oraz wynagrodzenie 8,00-25,00 PLN brutto. Termin 

rozpoczęcia i czas trwania praktyki do uzgodnienia. 

Oferty rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres jobs@timecamp.com z dopiskiem „FrontEnd praktyki 

– Edukacja”. 

Oferta ważna do 30.06.2016. 

Administrator systemów - płatne praktyki - Wrocław 
Firma Time Solutions Sp. z o.o. oferująca produkt TimeCamp (www.timecamp.com) jest liderem 

zliczania i optymalizacji czasu pracy przy komputerze w Polsce i mamy ambicję przejęcia rynku w 

Stanach Zjednoczonych. Obecnie mamy ponad 600 klientów z całego świata.  

Jeżeli jesteś osobą, która uwielbia wyzwania i chce się rozwijać na “cutting edge” nowych technologii 

to zapraszamy do wysłania CV/portfolio. Każda zainteresowana osoba będzie musiała rozwiązać test 

na inteligencję programistyczną i/lub przejść telefoniczną rozmowę kwalifikacyjną. W sytuacji, gdy 

wyniki będą dla nas zadowalające zaprosimy Cię na dzień próbny do siedziby naszej firmy. 

 

Oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego oraz dobrej znajomości przynajmniej jednej z 

technologii *nix, Docker, Ansible, GitHub API, NGINX, Vagrant, collectd, Nagios, Puppet, Chef / 

Programowanie w bash, python / Bazy danych ElasticSearch, InfluxDB, MySQL, MongoDB. 

Proponujemy elastyczne godziny pracy oraz wynagrodzenie 8,00-25,00 PLN brutto. Termin 

rozpoczęcia i czas trwania praktyki do uzgodnienia. 

Oferty rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres jobs@timecamp.com z dopiskiem „Administrator 

praktyki – Edukacja”. 

Oferta ważna do 30.06.2016. 

 


