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Cyclad to międzynarodowa firma konsultingowa działająca w sektorze IT/ICT. Podstawowy zakres świadczonych 
przez nas usług obejmuje Rozwiązania Kadrowe, Cyclad Tools, Outsourcing IT oraz usługę Software House. Naszą 
misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług przy zachowaniu partnerskich relacji zarówno z naszymi Klientami, 
jak i Pracownikami.  
 
 
 

Opis stanowiska: 
 Rozwój i wsparcie aplikacji PHP 

 Zarządzanie cyklem życia projektów (analiza wymagań, projekt, wdrażanie, gwarancja jakości, wsparcie na 
wczesnym etapie)  

 Koordynacja przepływu informacji 

 Udział we wszystkich etapach tworzenia oprogramowania  

 Praca w zespole projektowym  
 
 

Wymagania: 
 2 lat doświadczenia w PHP 

 Wiedza z zakresu procesu inżynierii oprogramowania - cykl życia projektów 

 Znajomość i doświadczenie w użytkowaniu baz danych (np. MySQL) 

 Wiedza z zakresu C#/.NET oraz doświadczanie w pracy z klientem będzie dodatkowym atutem 

 Dobra znajomość języka angielskiego  
 
 

Oferujemy: 
 Pracę w międzynarodowej firmie o stabilnej pozycji na rynku 

 Możliwość rozwoju zawodowego  

 Pakiet świadczeń socjalnych (prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie) 

 Praca na umowę o pracę 
 
 
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.”  
 

 


