Senior C# Engineer
Lokalizacja: Warszawa

Opis stanowiska:
Dołącz do projektu, w zespole R&D, tworzącym wiodące oprogramowanie ERP w Polsce.
Weźmiesz udział w rozwoju modułu i jego nowej architektury lub zasilisz jeden z zespołów, który odpowiada obszary
systemowe i wspólne dla większości naszych produktów, w szczególności za obieg dokumentów między produktami,
usługi licencjonowania, automatycznych aktualizacji. Programujemy głównie w C# i głównie po stronie backend,
jednak zadania związane z GUI czy bazą danych też są częścią naszej pracy. W przyszłości będziesz mógł zmieniać
zespoły Scrumowe, a także uczestniczyć w przełomowym projekcie związanym z przeniesieniem produktu do weba
(.NET 5.0) i chmury (MS Azure)
rozwój produktu i jego funkcjonalności - 80% czasu
udział w projektowaniu nowych funkcjonalności oraz wprowadzanych zmian
kontrola/weryfikacja tworzonych rozwiązań na etapie projektowania i wytwarzania
praca w zespołach Scrumowych

Oczekiwania:
znajomości technologii/narzędzi: SQL, .NET, C#
doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych (.NET Core lub 5.0)
znajomości projektowania obiektowego i wzorców projektowych
dobrego rozumienia i akceptowania pracy w Scrum
Mile Widziane
WPF, Prism, DevExpress, MVC, Git
orientacja w rynku produktów i rozwiązań klasy ERP
znajomość zagadnień chmurowych – MS Azure, ew. AWS
doświadczenie w wirtualizacji i konteneryzacji
wcześniejszy kontakt i znajomość C++ i/lub chęć jego odświeżenia

Oferujemy:
zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B
stabilne miejsce pracy w rasowym zespole R&D
możliwość rozwoju w kierunku Architekta w spółce technologicznej
dedykowany pakiet szkoleń min. z MS Azure
możliwość działania w wolontariacie i społecznej odpowiedzialności biznesu
dodatkowe benefity z okazji Świąt, Dnia Dziecka, itp.
prywatną opiekę medyczną i kartę Multisport
grupowe ubezpieczenie na życie
dofinansowanie do nauki, studiów
możliwość pracy zdalnej dla osób spoza Warszawy
elastyczne godziny pracy
usługi konsjerż
dofinansowanie do parkingu dla osób chcących pracować z biura
dedykowane rozwiązania i wsparcie w czasie pandemii

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV
na adres e-mail magdalena.wielgos@itpuzzle.com.pl
z dopiskiem „ Senior C# Engineer” w temacie.

