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DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ?
wspieramy realizację projektów rozwojowych Uczelni w obszarze
informatycznym,
uczestniczymy w projektach technologicznych prowadzonych w
ramach Centrum Informatyki,
korzystamy z nowoczesnych narzędzi pracy umożliwiających pracę
zdalną,
zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę w
pełnym wymiarze,
umożliwiamy rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
(program studiów dla pracowników oraz system szkoleń).

W treści CV prosimy o dołączenie oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Programista, ogłoszonego przez
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że
podanie tych danych było dobrowolne. Oświadczam także, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych
osobowych, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
Jeżeli chcesz abyśmy zachowali Twoje ogłoszenia w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o zawarcie dodatkowego
oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko:
PROGRAMISTA w Centrum Informatyki

(CI/12/2020 - programista)
 

Jesteśmy liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o
zarządzaniu oraz jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju. Odgrywamy
ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla
gospodarki. Jesteśmy aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach
naukowych i dydaktycznych. Posiadamy szeroką ofertę edukacyjną obejmującą 13
kierunków w języku polskim i 4 programy w języku angielskim, Szkołę Doktorską
oraz studia doktoranckie dla obcokrajowców.

OCZEKIWANIA:
min. 2 letnie doświadczenie w projektach rozwoju
oprogramowania, 
znajomość problematyki relacyjnych baz danych i modelowania
danych, 
znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym, 
zaawansowana znajomość języka SQL,   
praktyczna wiedza dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa baz
danych, 
doświadczenie w tworzeniu interfejsów użytkownika w systemach
bazodanowych, 
znajomość XML i web services, 
znajomość języków programowania: JavaScript, PHP,
kreatywność i analityczne myślenie.

BENEFITY:
dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny,
premia roczna (trzynastka),
możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, oraz
wykupienia karty sportowej.

Jeśli jesteś zainteresowany nasza ofertą wyślij swoje CV w j. polskim na adres:
rekrutacja@ue.wroc.pl  z adnotacją w temacie “CI/12/2020 - programista”.
Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

MILE WIDZIANE:
wykształcenie wyższe,
znajomość języka programowania Phyton,
znajomość wiodących technologiach informatycznych,
umiejętność wykonania analiz potrzeb użytkowników.

GŁÓWNE ZADANIA:
projektowanie i rozwój nowych lub istniejących aplikacji, 
integracja systemów informatycznych, budowa interfejsów,
tworzenie rozwiązań raportujących.

NIE ZWLEKAJ -  APLIKUJ!


