
Graphical Data - polski oddział funkcjonującej już od 9 lat firmy Irlandzkiej zajmującej się tworzeniem dedykowanego 

oprogramowania wspomagającego cele biznesowe i analizę danych operacyjnych firm poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

 

PROGRAMISTA PHP / PERL 

Miejsce pracy: Siedlce 

 

 

 

Jeśli nie dla Ciebie jest praca w korporacji, cenisz sobie stabilność i spokojną pracę, lubisz autorskie rozwiązania i fascynuje Cię tworzenie 

praktycznych narzędzi ta praca jest dla Ciebie! 

Pracujemy w małych nastawionych na rozwój zespołach zajmujących się projektowaniem, implementacją i utrzymaniem poszczególnych aplikacji. 

Jako członek zespołu będziesz odpowiedzialny(a) za: 

 

▸  projektowanie i budowę optymalnych rozwiązań zgodnych z wymaganiami klienta 

▸  integrację z zewnętrznymi systemami 

▸  rozbudowę i ulepszenie istniejącej funkcjonalności 

▸  kreatywny wkład w każdy aspekt funkcjonowania aplikacji 

▸  rozpoznanie i wdrożenie nowych innowacyjnych technologii i metod pracy 

 

Pożądany profil 

▸  Minimum 2-letnie komercyjne doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych 

▸  Bardzo dobra znajomość języków programowania PHP i/lub Perl 

▸  Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL (PostgreSQL, MySQL) 

▸  Terminowość i rzetelność w wykonywanej pracy 

▸  Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i zarządzania czasem 

▸  Biegła znajomość języka angielskiego zarówno w mowie jak i w piśmie 

 

Mile widziane 

▸  Znajomość baz danych z rodziny NoSQL 

▸  Umiejętność administracji systemów z rodziny Linux 

▸  Znajomość systemów kontroli wersji: git, Mercurial 

 

Oferujemy 

▸  Korzystne warunki zatrudnienia (um. o pracę/ samozatrudnienie/ pełny etat)  

▸  Wysokie wynagrodzenie – uzależnione od umiejętności i doświadczenia 

▸  Wyjazdy integracyjne i team building  

▸  Nieformalną i przyjazną atmosferę pracy w międzynarodowym środowisku, wspólne świętowanie sukcesów osiągnięć firmy 

▸  Możliwość rozwoju oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 

 

Zainteresowane osoby zachęcamy do przesłania CV na adres rekrutacja@graphicaldata.co.uk 

Po przejrzeniu wszystkich kandydatur skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 

tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

mailto:rekrutacja@graphicaldata.co.uk

