
PROGRAMISTA JAVA

Miejsce pracy: Zielonka
Region: mazowieckie

Wymagania:

• Java (min.poziom: mid),

• Spring + Spring Boot (przynajmniej 2 zrealizowane projekty),

• REST,

• Git + GitFlow (znajomość zalecanej metodyki pracy z systemem kontroli wersji Git),

• testy jednostkowe (umiejętność pisania testów jednostkowych),

• znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL) i SQL,

• znajomość jednego z narzędzi do wersjonowania baz danych,

• umiejętność efektywnej pracy w zespole wytwarzającym oprogramowanie w modelu

przyrostowym, w ramach projektów zarządzanych w oparciu o metodyki zwinne,

• znajomość  języka  angielskiego  na  poziomie  pozwalającym  na  swobodne  czytanie

dokumentacji technicznej,

• umiejętność rozwiązywania problemów,

• zdolności komunikacyjne/interpersonalne.

Dodatkowe atuty:

• doświadczenie w branży medycznej,

• doświadczenie w technologiach frontendowych, znajomość JavaScript,

• doświadczenie  w  wykorzystaniu  narzędzi:  Docker,  Tomcat,  Ansible,  Maven,

ActiveMQ,

• zainteresowanie podejściem DDD,

• zainteresowanie zagadnieniami architektury środowiska developerskiego,

• znajomość języka Python.

Twoje zadania:

• tworzenie i rozwijanie oprogramowania na potrzeby nowych i istniejących aplikacji,

• orientacja na wyniki, wybór środków, optymalnych dla szybkiego zdobycia celu,

• zapewnienie  właściwej  jakości  wytwarzanego  oprogramowania  i  zgodności  ze

standardami oraz dobrymi praktykami,

• wsparcie programistyczne wdrażania i utrzymania/obsługi produktów,

• współudział w projektowaniu funkcjonalności aplikacji.

Marcel S.A.  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka
tel. (22) 490 95 30, fax (22) 771 01 91



Profil stanowiska:

Tworzenie nowych funkcjonalności - 60%

Analiza wymagań - 20%

Utrzymanie/naprawa bugów/tworzenie dokumentacji – 20%

To stanowisko jest dla Ciebie, jeśli:

• jesteś gotowy na współpracę ze wszystkimi interesariuszami projektu, na każdym 

etapie powstawania produktu,

• potrafisz się odnaleźć w sytuacji konieczności zdobywania na bieżąco informacji 

potrzebnych do jego stworzenia,

• twoje podejście do tworzenia oprogramowania uwzględnia możliwość pojawiania się 

nowych wymagań/zmiennych/pomysłów/propozycji w miarę rozwoju projektu,

• umiesz i chcesz (a co najmniej chcesz) pisać kod pozwalający na dostosowanie 

produktu do odmiennych od pierwotnie zakładanych oczekiwań, czysty i otwarty na 

testowanie,

• uważasz model konkretnej dziedziny za centralny punkt zagadnienia projektowania 

aplikacji – chcesz znać i rozumieć dziedzinę i jej procesy biznesowe.

Oferujemy:

• stałe, stabilne zatrudnienie – praca w firmie z 30-letnim doświadczeniem, stabilnej

finansowo, o statusie merytorycznego lidera na rynku,

• udział  w  nowych  projektach,  w  różnych  technologiach,  w  tym  dla  kluczowych,

wieloletnich klientów firmy,

• praca w dynamicznym, otwartym zespole, w atmosferze współpracy i zaangażowania

• realny wpływ na powstające produkty i rozwiązania,

• możliwość  rozwoju  w  obszarze  R&D,  zastosowań  medycznych  (badań

laboratoryjnych) oraz usług globalnych,

• spersonalizowane podejście do nauki i podnoszenia kwalifikacji  -  udział w kursach

i szkoleniach,

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowę B2B,

• pracę w trybie hybrydowym (w siedzibie firmy / zdalnie),

• karty sportowe (Multisport).
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