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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko: 

LIDER ZESPOŁU PROGRAMISTÓW w Centrum Informatyki 

 

Główne zadania: 

 zarządzanie zespołem programistów, 

 projektowanie i rozwój nowych lub istniejących aplikacji, 

 nadzór nad procesami integracyjnymi systemów informatycznych, 

 tworzenie nowych aplikacji raportujących, 

 tworzenie interfejsów do zewnętrznych systemów obsługiwanych przez Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu. 

 

Oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe, 

 min. 2 letnie doświadczenie w projektach rozwoju oprogramowania, 

 znajomość problematyki relacyjnych baz danych i modelowania danych, 

 znajomość języka angielskiego, 

 zaawansowana znajomość języka SQL,  

 rozeznanie w wiodących technologiach informatycznych,  

 praktyczna wiedza dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa baz danych, 

 umiejętność wykonania analiz potrzeb użytkowników, 

 doświadczenie w tworzeniu interfejsów użytkownika w systemach bazodanowych, 

 znajomość XML i web services, 

 mile widziana znajomość języków programowania: Python, JavaScript, PHP, 

 umiejętność prowadzenia szkoleń użytkowników. 

 

Oferujemy: 

 umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

 świadczenia z ZFŚS ( m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków 

jego rodziny ), 13-stka,  

 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez system szkoleń,  

 możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego PZU, 

 możliwość wykupienia karty Multisport. 
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CV wraz ze zdjęciem prosimy przesłać na adres: miroslaw.pulyk@ue.wroc.pl do dnia: 

02.09.2018 r. 

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z 

wybranymi osobami. 

 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 

stanowisko Lider Zespołu Programistów, 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. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych 

organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 


