Do nowo otwieranego biura w Opolu (ul. Oleska 121) poszukujemy

Team Leader – Senior Developer Java

(nr ref. TL/UM)

Oferujemy:
Axxiome Polska należy do globalnej
grupy Axxiome z siedzibą
w Szwajcarii, specjalizującej się
w doradztwie biznesowym oraz
wdrożeniach systemów IT dla
banków, instytucji finansowych
oraz ubezpieczeniowych na całym
świecie.
Z naszych usług konsultingowych
korzystają czołowe organizacje
finansowe. Axxiome w Polsce
specjalizuje się w projektach
integracyjnych technologii SAP
i JAVA.

•

•
•

pracę w ciekawych projektach wykorzystujących nowoczesne technologie Web oraz Mobile, w
międzynarodowych zespołach programistów, które tworzą nowe produkty dla instytucji
finansowych;
możliwość podnoszenia kompetencji technicznych i rozwoju portfolio projektowego,
benefity pozapłacowe: prywatną opiekę medyczną, kursy językowe z angielskiego
i niemieckiego, kartę Multisport, dopłaty do wypoczynku, bony urodzinowe,

•

Od Kandydatów oczekujemy:

•
•
•
•
•
•

4-5 lat doświadczenia technicznego w obszarze JAVA, znajomości obiektowych wzorców
programowania oraz metodologii używanych przy tworzeniu oprogramowanie,
dobrej znajomość technologii J2EE, Hibernate, Spring,
doświadczenia w co najmniej dwóch pełnych cyklach wdrożeniowych w technologii Java,
dobrej znajomości relacyjnych baz danych,
dobrej znajomości j. niemieckiego i angielskiego,
gotowości do podróży służbowych,
doświadczenie w koordynacji zespołem mile widziane,

Osoba na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
•
•
•
•

www.axxiome.com
www.kariera.axxiome.pl
Axxiome Polska Sp. z o. o.
Ul. Ożynowa 32
53-009 Wrocław
recruiting.pl@axxiome.com
Tel.: 71 750 40 56

•
•
•
•

rozwój aplikacji systemów biznesowych oraz internetowych w języku JAVA,
wsparcie zespołu programistów SAP przy integracji rozwiązań w języku Java z systemami SAP,
wdrażanie rozwiązań i aplikacji bazujących na technologii J2EE, Hibernate, Spring,
udział w zadaniach projektowych ok. 60% czasu pracy oraz ok. 40% - koordynacja
zespołu,
wsparcie techniczne doświadczonych kolegów z zespołu,
komunikacja w projektach - utrzymywanie kontaktów z klientem oraz dbanie o efektywny przepływ
informacji między zespołem projektowym a innymi lokalizacjami projektu,
koordynacja zadań technicznych (delegowanie i weryfikacja),
ocena i monitorowanie realizacji zadań projektowych pod względem jakościowym,

Osoby zainteresowane współpracą z Axxiome zapraszamy do przesłania aplikacji w postaci CV
na adres recruiting.pl@axxiome.com wraz z nr ref. TL/UM.
Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez firmę Axxiome Polska we Wrocławiu dla
potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

