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Cyclad to międzynarodowa firma konsultingowa specjalizująca się w outsourcingu i rekrutacji dla światowych 
liderów branży technologicznej. Jesteśmy obecni w 5 krajach na 3 kontynentach. Myślimy i działamy globalnie, 
dzięki czemu naszym pracownikom możemy zaoferować duże możliwości rozwoju. Dołącz do naszego zespołu! 
 

Opis stanowiska: 
 Projektowanie i dostosowywanie rozwiązań online 

 Programowanie i implementacja logiki biznesowej 

 Tworzenie nowych rozwiązań zintegrowanych ze środowiskiem operacyjnym klienta 

 Wsparcie konsultanckie związane z wdrażaniem i wprowadzaniem nowych rozwiązań 

 Tworzenie stosownej dokumentacji technicznej 
 Współpraca w ramach zespołu w środowisku międzynarodowym 

 
 

Wymagania: 
 Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne 

 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

 Umiejętność tworzenia aplikacji w środowisku MS.NET/ASP.NET 

 Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami: C#/VB.NET, WebServices, JavaScript, CSS 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
 
 

Oferujemy: 
 Pełną wyzwań pracę w dynamicznym, międzynarodowym środowisku 

 Duży potencjał rozwoju, udział w organizowanych przez firmę szkoleniach 

 Współpracę i możliwość wymiany wiedzy z zespołem profesjonalistów ze światowej firmy konsultingowej 

 Dostęp do najnowszych narzędzi i technologii 
 
 
 

 
 
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@cyclad.pl 
 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administratorem danych jest Cyclad Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Dane przetwarzane są dla potrzeb rekrutacji, a wgląd do nich mogą mieć potencjalni pracodawcy oraz spółki z grupy Cyclad 
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy kandydat ma dostęp do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
 
 
W aplikacji prosimy zawrzeć następującą klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyclad Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych dla potrzeb obecnej i 
przyszłych rekrutacji oraz na kontakt ze mną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przedstawiania ofert 
pracy odpowiadających moim kwalifikacjom.”  

 
 
 


