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Poszukujemy doświadczonego kandydata na stanowisko:

Senior .Net Developer
Częstochowa

Dołącz i rozwijaj się z nami!
Onex Group to największy w Polsce dostawca Oﬃce 365 i Azure dla małych i średnich
przedsiębiorstw oraz lider na rynku szkoleń e-learningowych z oprogramowania Microsoft.
Nasz portal CentrumXP to najpopularniejszy w kraju serwis o technologii Microsoft.

Czym będziesz zajmować
się na co dzień?
Programowaniem aplikacji internetowych przy użyciu .NET
Framework (C#, .NET);
Rozbudową kluczowego produktu ﬁrmy;
Wdrażaniem usprawnień technologicznych i projektowych
zgodnie z obowiązującymi trendami i najwyższą jakością;
Wspieranie Zespołu Deweloperskiego z zakresu samoorganizacji;
Usuwaniem przeszkód, które utrudniają zespołowi dostarczanie
działającego produktu;

Na czym nam zależy?
Ekspercka znajomość języka C#, ASP.NET MVC (lub ASP.NET
Core) i środowiska Visual Studio;
Znajomość relacyjnych baz danych i języka T-SQL (MS SQL);
Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku Scrum
Mastera lub Team Leadera;
Komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia;
Umiejętność pracy w zespole;
Zrozumienie i identyﬁkacja z wartościami naszej ﬁrmy, o których
więcej poczytać możesz w naszym proﬁlu na Pracuj.pl

Zapewnimy Ci szereg korzyści

Elastyczne
godziny pracy

Atrakcyjne wynagrodzenie
12-15 tys. netto

Szeroki
wachlarz szkoleń

Zajęcia z
języków obcych

Fundusz
na rozwój własny

Bogata biblioteka
onexowa

Wolontariat
zwierzęcy

Prywatna
opieka medyczna

Rozbudowana
karta sportowa

Atrakcyjne
bonusy świąteczne

Firmowe wyjścia
i imprezy integracyjne

Nowoczesne
stanowisko pracy

Świetna atmosfera,
wsparcie i pyszna kawa!

Specjaliści, dla których
praca stała się pasją
Co nas wyróżnia? Przede wszystkim PASJA, którą kierujemy się
w pracy i która pozwala nam codziennie osiągać nowe sukcesy
oraz wolność w podążaniu do ambitnych celów – w ONEX
GROUP ufamy ludziom i ich kompetencjom. Będziesz mieć
realny wpływ na biznes, bez rozliczania Cię z godzin pracy
czy hierarchicznej struktury - nasze sukcesy są efektem
współpracy zaangażowanych zespołów.
Inspirujemy się i dzielimy wiedzą i odpowiedzialnością.
Wspieramy rozwój kompetencji zawodowych, jak i prywatnych
zainteresowań naszych pracowników.
Jesteśmy Partnerem Roku 2018 Microsoft w Polsce
oraz zdobywcą tytułu Microsoft 2017 Global Partner
of the Year Finalist! Przeczytaj o naszym ostatnim sukcesie!

Dołącz do nas na stanowisku
Senior .Net Developer w Częstochowie
Zostaw nam swój proﬁl na LinkedIn lub CV

Aplikuj

Masz pytania?

+48 500 500 500

rekrutacja@onexgroup.pl

