Sente Systemy Informatyczne sp. z. o. o. poszukuje pracownika na stanowisko programisty baz
danych ze znajomością C#
Kogo poszukujemy do naszego zespołu?
Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą rozwinąć umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w
prowadzeniu biznesu.
Jeśli posiadasz dobrą znajomość SQL i PL/SQL, a dodatkowo język C#, środowisko Visual Studio oraz ASP. NET
i ASP. NET MVC nie sprawiają Ci większego kłopotu – dołącz do naszego zespołu!
Jeśli chcesz wykorzystywać nowoczesne technologie do wsparcia funkcjonowania przedsiębiorstw i brać udział w
przygotowaniu takich rozwiązań dla naszych Klientów – to jest szansa właśnie dla Ciebie, czekamy na Twoje
zgłoszenie.
Co będzie należało do Twoich zadań?
• Będziesz odpowiedzialny za tworzenie, rozwój oraz za opiekę nad aplikacjami przeznaczonymi dla
kluczowych Klientów. Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania zaawansowanych rozwiązań
informatycznych wspierających prowadzenie biznesu.
• Będziesz odpowiedzialny za rozwój bazy danych i tworzenie procedur składowanych.
• Zajmiesz się projektowaniem oraz implementacją systemów ERP w technologii .NET. W swojej pracy
wykorzystasz nowoczesne technologie.
• Będziesz analizował potrzeby Klienta i dopasowywał dedykowane rozwiązania informatyczne.
Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci proponować i tworzyć rozwiązania wspierające kluczowe obszary
naszego Klienta.
• Będziesz mógł rozwijać się w wielu obszarach: nie tylko jako programista, ale także jako analityk,
projektant i konsultant złożonych systemów informatycznych.
Zapraszamy do Sente
Zobaczysz efekty swojej pracy
Organizujemy swoją pracę w taki sposób, by tworzyć unikalne rozwiązania przekładające się na zadowolenie
użytkowników i wyniki firmy naszego Klienta (oraz Twoje wynagrodzenie).
Poznasz doskonałą atmosferę w pracy i możliwości rozwoju
Wiemy, jak ważna jest atmosfera w pracy i możliwości rozwoju. Dzięki dobrej komunikacji i opiece mentora,
będziesz mógł uczyć się na swoich sukcesach, a nie błędach.
Będziesz tworzył innowacyjne rozwiązania
Pracujemy w zespole. Wspólnie dyskutujemy nad najlepszym rozwiązaniem dla naszego Klienta. Programujemy
korzystając z nowoczesnych narzędzi informatycznych. Wiemy jak ważne jest, by to co powstanie było
innowacyjne i najwyższej jakości.
Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób wynagradzania
To, w jaki sposób rozliczymy się, będzie zależało od Ciebie.
Stabilność zatrudnienia
Stabilność zatrudnienia daje spokój. Jest to tak samo ważne dla Ciebie, jak i dla nas.
Otrzymasz od nas wszystko, co będzie Ci potrzebne do efektywnej pracy
Dla nas Twoja efektywność jest priorytetem. Zapewnimy Ci warunki, dzięki którym sprawnie nabędziesz nową
wiedzę i poszerzysz umiejętności. Opieka doświadczonych członków zespołu pozwoli Ci rozwinąć skrzydła.
Dodatkowo będziesz mógł skorzystać z systemu kafeteryjnego i wybrać m.in. kartę Multisport Benefit, prywatną
opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie czy bilety do kina.
Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem formularza: http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201503001

