
Programista PHP, WEB Developer
Data oferty: 22-11-2022

Data ważności: 11-12-2022
Nr referencyjny: 8755/22/S

Nazwa firmy: softor.pl
Opis: softor.pl - Od samego początku naszej działalności specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach

dla sektora medycznego szczególnie sanatoriów, ośrodków i szpitali rehabilitacyjnych oraz przychodni
specjalistycznych.

Dzięki nam - dotychczasowi kontrahenci, znacznie poprawili jakości świadczonych przez nich usług oraz
poprawili komfort pracy pracowników w placówce - co przełożyło się na znacznie lepsze wyniki
finansowe i wzrost prestiżu ośrodków na tle dotychczasowej konkurencji.

Od 2005 roku, nie tylko tworzymy i dostarczamy ceniony na rynku system oprogramowania do
kompleksowej obsługi placówki, lecz także zapewniamy bezpieczeństwo użytkowania poprzez: szkolenie
pracowników, serwis oraz pełną opiekę przez cały okres korzystania z produktu.

Każdy produkt w portfolio softor.pl był tworzony wraz z przyszłymi użytkownikami systemu którzy są
specjalistami w swojej dziedzinie, dzięki czemu idealnie spełnia Państwa wymagania. Ponadto w
odpowiedzi na potrzeby rynku systemy są w pełni elastyczne co pozwala na zastosowanie wszystkich
Państwa sugestii, aby stale rosła jakość świadczonych przez Państwa usług.

Stanowisko: Programista PHP, WEB Developer
Kategoria stanowiska pracy: IT: Programista

Typ pracy: staż
Rodzaj umowy: umowa stażowa

Forma świadczenia pracy: stacjonarna
Lokalizacja: Polska, kujawsko-pomorskie, Ciechocinek
Obowiązki: Praca w zespole programistów - rozwijanie nowych funkcjonalności programu softor.erp

Wymagania:
Praca zgodna z obszarem kształcenia
- nauki techniczne
Kierunki studiów:
- INFORMATYKA
Umiejętności IT:
- Programowanie / Języki / JavaScript - średniozaawansowany
- Programowanie / Języki / Delphi - podstawowy
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne:
- Myślenie analityczne: poziom 2
- Wytrwałość i konsekwencja: poziom 2
- Sumienność i dokładność: poziom 2

Warunki pracy: Staż na 1/2 etatu, stacjonarny w siedzibie spółki w Ciechocinku.
Okres stażu 3 m-ce .
Rozpoczęcie stażu od 01 marca 2023.

Staż odbędzie się w ramach programu stażowego CO-OP organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza we współpracy z Biurem Karier
UMK).
Zasady projektu oraz składania dokumentów znajdują się na stronie:
https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-studentow/program-stazowy-co-op/
Jednocześnie prosimy o przesłanie swojego CV na adres: biurokarier@umk.pl do 11.12.2022. W temacie
prosimy podać nazwę firmy i stanowiska, na które aplikujesz

Zarobki: 1700.00 PLN brutto miesięcznie
Typ aplikacji: CV i list motywacyjny

Kontakt: e-mail: biurokarier@umk.pl
Komentarz: Po odbyciu stażu istnieje możliwość stałego zatrudnienia w spółce na umowę o pracę.


