Sharepoint Developer
Miejsce pracy: Olsztyn

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Ilość wakatów: 3
Minimalne doświadczenie: minimum 3 lata
Wykształcenie: Wyższe licencjackie na kierunku informatycznym lub pokrewnym
Branża: IT - Programowanie

Zakres zadań na stanowisku pracy:


Optymalizacja środowiska SharePoint;



Rozwój kodu automatyzującego kompleksowe środowisko Sharepoint (Collaboration / Web
Content Management);



Komunikacja z klientami wewnętrznymi w celu zaplanowania, zbudowania i wdrożenia
aplikacji i rozwiązań bazujących na SharePoint;



Konfigurowanie i dostosowywanie funkcjonalności Sharepoint;



Projektowanie, publikowanie i utrzymanie treści zgodnie z firmowymi standardami;



Wsparcie Klienta w razie kompleksowych problemów.

Wymagania:


Bardzo dobra znajomość platformy Sharepoint z poziomu administracji i rozwoju;



Znajomość programowania C# oraz zagadnień Webservices i modelowania danych;



Doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi InfoPath, SharePoint Designer, Visual Studio;



Znajomość JQuery, JavaScript, HTML i CSS;



Zaawansowana praktyczna znajomość co najmniej jednego z zagadnień: SharePoint
Workflows, SharePoint Guidance, Architecture and Execution Model, Enterprise Search;



Mile widziane certyfikacje z zakresu SharePoint;



Zrozumienie funkcjonowania procesów biznesowych w kontekście międzynarodowym,
umiejętność poszukiwania możliwości mogących odpowiedzieć na potrzeby biznesu oraz
odpowiednich rekomendacji działań;



Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – współpraca z osobami anglojęzycznymi.

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.

NetLand Sp. z o.o.
ul. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn
tel. /89/ 612-07-30, fax. /89/ 612-07-31
e-mail: praca@netland.com.pl

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.)."

NetLand Sp. z o.o.
ul. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn
tel. /89/ 612-07-30, fax. /89/ 612-07-31
e-mail: praca@netland.com.pl

