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Rodzaj pracy: Pełny etat 

Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony 

Ilość wakatów: 1 

Minimalne doświadczenie: minimum  5 lat 

Wykształcenie: Wyższe licencjackie na kierunku informatycznym  lub pokrewnym 

Branża:  IT - Programowanie  

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 Projektowanie i tworzenie rozwiązań w  środowisku .NET i .NET Core; 

 Udział w różnych etapach cyklu trwania projektu; 

 Przygotowywanie dokumentacji technicznej; 

 Dbałość o wysoką jakość końcową produktu. 

 

Wymagania: 

 Min. 5 lat doświadczenia w programowaniu i projektowaniu systemów opartych na .NET 

(biegła znajomość C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, WCF, TSQL i innych); 

 Doświadczenie w tworzeniu wysoko dostępnych, skalowanych aplikacji internetowych i 

Web Services ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo, wydajność i 

niezawodność; 

 Biegła znajomość wzorców projektowych i dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania; 

 Umiejętność praktycznego wykorzystania zasad SOLID; 

 Umiejętność implementacji testów jednostkowych (znajomość metodyki TDD); 

 Doświadczenie w pracy w metodyce Agile; 

 Zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów; 

 Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i 

codzienną pracę w tym języku. 

 

Mile widziana znajomość: 

 platformy Xamarin; 

 innych języków programowania i frameworków, szczególnie Typescript, także Java EE, 

PHP, Symfony, C++. 

 

Oferujemy: 

 PRACĘ – w dogodnej formie zatrudnienia z możliwością częściowej pracy zdalnej; 

 UDZIAŁ W PROJEKTACH – ciekawych i różnorodnych, opartych o najnowsze technologie;  

 WSPARCIE i OPIEKĘ doświadczonych liderów zespołów, PM’ów  oraz Działu HR; 

 SZKOLENIA – językowe i techniczne; 

 INTEGRACJĘ – na corocznych Regatach NetLand Cup, wyjazdach na narty, imprezach 

firmowych; 

 BENEFITY – i wiele więcej…. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

 

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 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)." 

Senior .NET Developer 
Miejsce pracy: Olsztyn 
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