
Sente Systemy Informatyczne sp. z. o. o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Programista C#/.net szukający wyzwań 

Projektujemy  i  wdrażamy  zaawansowane  rozwiązania  informatyczne  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.

Czy nudzi Cię monotonna praca stale w tej samej technologii? Chcesz wciąż zdobywać i poszerzać
wiedzę o nowoczesnych technologiach informatycznych?

Jeśli tak, to dołącz do nas!

Jesteśmy  zespołem  tworzącym  nowoczesną  platformę  do  budowy  zaawansowanych  aplikacji
biznesowych. Piszemy w różnych językach, takich jak: C#, JavaScript, HTML5, C++, SQL i każdy nowy dzień
jest dla nas wyzwaniem. Pracujemy w metodyce SCRUM i realizujemy bardzo różne pomysły naszego Product
Ownera.  Często  są  to  zadania  o  charakterze  badawczo-rozwojowym.  Wspomagamy się  narzędziami:  GIT
(Source Tree), Jenkins, Visual Studio, Test Complete. Tworzymy zarówno rozwiązania desktopowe, webowe
jak i mobilne.

Co będzie należało do Twojego zakresu działań na tym stanowisku?

• Będziesz  uczestniczył  w  projektowaniu  i  realizacji  nowoczesnej  platformy  do  budowy  aplikacji
biznesowych 

• Weźmiesz czynny udział w analizie, projektowaniu i wdrażaniu nowych elementów platformy 
• Będziesz  rekomendował  nowe  technologie  oparte  na  platformie  .NET,  wyznaczał  nowe  kierunki

rozwoju technologii 
• Będziesz pracował w Visual Studio 2012/13 

Do efektywnego realizowania zadań na tym stanowisku niezbędna jest:

• Znajomość C# 4.0. i .NET Framework 4.0 
• Znajomość SQL i mechanizmów relacyjnej bazy danych 
• Znajomość JavaScript / jQuery 
• Znajomość bash, batch 

Mile będzie widziana znajomość: ASP.NET/ASP.MVC, ReactiveFramework, WPF, mechanizmu Refleksji,
CSS, WCF, każda inna technologia .NET a także znajomość C++ będzie dodatkowym atutem.

Zapraszamy do Sente

• Zobaczysz efekty swojej pracy 

Otrzymasz dużą samodzielność działania. Możliwość pracy nad mocno różniącymi się od siebie projektami i
szeroki zakres zagadnień technicznych pozwolą Ci na ciągły rozwój zawodowy.

• Poznasz doskonałą atmosferę w pracy 

Wspólnie  dyskutujemy  nad  najlepszymi  rozwiązaniami.  Relacje  opieramy  na  wzajemnym  szacunku  oraz
swobodnej wymianie doświadczeń i pomysłów.

Co oferujemy?

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób wynagradzania

Sam możesz wybrać dogodną dla Ciebie formę zatrudnienia.

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 doświadczonego mentora pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. Dodatkowo
będziesz mógł skorzystać z systemu benefitów i wybrać spośród karty Multisport Benefit, prywatnej opieki
medycznej, biletów do kina oraz wielu innych atrakcji.

Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem formularza: http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201604004
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