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to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się tworzeniem oraz wdrożeniami systemów
informatycznych do zarządzania produkcją.

Kształtuje swoją działalność w segmencie zaawansowanych technologii w oparciu
o implementację najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie m.in.: produkcji opakowań, świadczenia

usług wsparcia i doradztwa dla przedsiębiorstw m.in. w zakresie kontrolingu oraz zwiększania
efektywności produkcji.

 
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy pracownika na stanowisko:

Programista.NET
Miejsce pracy: Warszawa

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 Rozwój oprogramowania w technologii C# .NET 4.5 (Entity Framework, Win Forms, WPF)
 Czynny udział w rozwoju i udoskonaleniu systemu zarządzania przedsiębiorstwami

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

 Wykształcenia wyższego o profilu informatycznym lub pokrewnym
 Minimum rocznego doświadczenia jako programisty C# .NET
 Dobrej organizacji pracy, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole

 

Dodatkowymi atutami będą:

 Znajomość Entity Framework
 Znajomość .NET 4.X, WCF
 Znajomość MS SQL Server 2012 lub nowszych oraz T-SQL
 Znajomość notacji UML
 Doświadczenie w zakresie programowania systemów ERP lub wspomagających gospodarkę 

magazynową
 Znajomość kontrolek Telerik

Oferujemy:

 Pracę w nowoczesnej firmie technologicznej 
 Pracę w międzynarodowym zespole
 Współtworzenie oprogramowania dla największych firm poligraficznych
 Możliwość udziału w międzynarodowych projektach
 Możliwość rozwoju zawodowego
 Wysokie wynagrodzenie 
 System premiowy
 Pracę w metodyce SCRUM
 Pakiet socjalny (Karta Multisport, zajęcia z angielskiego)
 Możliwość pracy zdalnej

 Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy i przesłanie CV zawierającego 
poniższą klauzulę RODO na adres: office@hiflowsolutions.pl

mailto:office@hiflowsolutions.pl


 Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych,  zawartych  w
mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz. U. z 2016 r.,  poz.  922). Jednocześnie
wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  ogłoszeniodawcę  moich  danych  osobowych  na  potrzeby
przyszłych rekrutacji.
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