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Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z poniższą klauzulą na adres: rekrutacja@qt-swiss.eu:

„Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez QT Swiss Engineering 
Sp. z o.o. do celów związanych z tym i przyszłym procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).”

Praca w QT Swiss Engineering  to przede wszystkim styczność z najnowszymi technologiami w branży automotive oraz realizacja
projektów dla najbardziej prestiżowych klientów, takich jak: Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Lexus,  Jaguar oraz wielu innych. 
Obecnie zatrudniamy już ponad 600 osób, a międzynarodowe doświadczenie i szeroki zakres kompetencji high-tech pozwalają nam 
podejmować coraz śmielsze wyzwania biznesowe. 

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU: 

•    Tworzenie nowych oraz rozwój istniejących aplikacji w technologii .NET oraz .NET Core (aplikacje okienkowe oraz internetowe),
•    Udział w analizach, testach oraz wdrożeniach wytworzonego oprogramowania,
•    Sporządzanie dokumentacji technicznej oprogramowania.

 
 
 

OCZEKUJEMY:

• Wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego (mile widziani również studenci ostatniego roku),
• Doświadczenia w tworzeniu aplikacji,
•  Dobrej znajomości języka C#, programowania obiektowego,
• Znajomości relacyjnych baz danych (MS SQL),
• Umiejętności posługiwania się system kontroli wersji Git,
• Znajomości frameworka ASP.NET Core 2.1 lub nowszego,
• Znajomości Entity Framework,
• Pasji do programowania,
• Praktycznej znajomości języka angielskiego,
• Samodzielności oraz umiejętności analizowania problemów, diagnozowania i znajdowania rozwiązań,
• Dobrego nastawienia oraz chęci podnoszenia swoich kwalifikacji.

ENGINEERING  PARTNER
IN SEARCH OF  EXCELLENCE

OFERUJEMY:

•    Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
•    Możliwość kształcenia i rozwoju w firmie o pozycji lidera na rynku automotive,
•    Całkowite wdrożenie,
•    Niezbędne narzędzia do pracy,
•    Kartę Multisport, Medicover i ubezpieczenie,
•    Przyjazną atmosferę w zgranym i młodym zespole,
•    Możliwość częściowej pracy zdalnej.

   


