
Sente Systemy Informatyczne Sp. z. o. o. poszukuje pracownika na stanowisko Programista 
Aplikacji Internetowych

Projektujemy i wdrażamy zaawansowane rozwiązania informatyczne klasy ERP wspierające rozwój
i wzrost efektywności w firmach naszych Klientów. Od 2000 roku ponad 70 firm z branży 
handlowej, produkcyjnej i usługowej wdrożyło system Sente. Klienci wybierają Sente ponieważ 
realizowane przez nas projekty skoncentrowane są na poprawie efektywności i wyników naszych 
Klientów.

Co będzie należało do Twoich głównych zadań?

• będziesz rozwijał warstwę systemową do obsługi baz danych i interfejsów web’owych, 

• zajmiesz się opieką nad eksploatacją systemów u klientów, 

• weźmiesz udział w realizacji projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach z zakresu 
systemów e-commerce i interfejsów web’owych, 

• będziesz odpowiedzialny za integrację serwisów internetowych z systemem ERP. 

Zapraszamy do współpracy, jeśli:

• masz doświadczenie z zakresu relacyjnych baz danych SQL (mile widziane: Firebird/MS 
SQL) – realizowałeś projekty komercyjne/akademickie/non-profit z tego zakresu, 

• możesz pochwalić się dobrą znajomością HTML, CSS, JavaScript (szczególnie JQuery) oraz
metodologii AJAX, 

• w co najmniej dobrym stopniu znasz PHP 5.x 

• znasz podstawowe komendy systemu Linux 

Dodatkowym atutem będzie dla nas:

• wcześniejsze doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (GIT, CVS, SVN) 

• znajomość Frameworka Symfony 2 

• znajomość SMARTY 

Zapraszamy do Sente!

Zobaczysz efekty swojej pracy i będziesz tworzył innowacyjne rozwiązania

Organizujemy swoją pracę w taki sposób, by tworzyć unikalne, indywidualne rozwiązania 
przekładające się na zadowolenie użytkowników i wyniki firmy naszego Klienta. Będziesz 
pracował z Klientem, który ma ciekawe rozwiązania, a co więcej sam będziesz kreował 
rozwiązania, które mają biznesowe znaczenie.

Poznasz doskonałą atmosferę w pracy i możliwości rozwoju

Wiemy, jak ważna jest atmosfera w pracy i możliwości rozwoju swoich umiejętności. Dzięki dobrej
komunikacji i przy wsparciu doświadczonych pracowników, będziesz mógł uczyć się na sukcesach. 
Nie będziesz pracował wyłącznie z kodem, a w pracy będziesz integrował wiele różnych 
technologii (m.in. bazy danych, mechanizmy replikacji danych). Będziesz czerpał satysfakcję z 
możliwości proponowania własnych rozwiązań, otrzymasz dużą swobodę w zakresie inicjowania 
własnych pomysłów, czasami będziesz łączył rolę programisty i analityka.



Otrzymasz od nas wszystko, co będzie Ci potrzebne do efektywnej pracy

Dla nas Twoja efektywność jest priorytetem. Wygodne biurko, kawa w nieograniczonej ilości, 
wybór herbat, woda i inne napoje oraz oczywiście odpowiedni sprzęt do pracy to standard. Opieka 
doświadczonych współpracowników pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. Dodatkowo będziesz mógł 
skorzystać z systemu kafeteryjnego i wybrać m.in. kartę Multisport Benefit, prywatną opiekę 
medyczną, bilety do kina oraz wiele innych atrakcji.

Zapraszamy do aplikowania poprzez formularz: http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201511002 
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