Silent Eight Pte. Ltd. z Singapuru (http://silenteight.com) - jesteśmy szybko rozwijającym się
dostawcą rozwiązań Enterprise Search & Big Data. Nasz flagowy produkt SES (Silent Eight
Search) tworzą programiści w Polsce, a wdrażamy go w Azji i USA. Naszymi klientami są
duże międzynarodowe korporacje, współpracujemy z firmami z Singapuru i Silicon Valley,
obecnie rośniemy w tempie kilkuset procent rocznie!
Zajmujemy się skomplikowanymi zagadnieniami: big data, uczenie się maszyn, analiza
tekstu, indeksacja i przetwarzanie dużych wolumenów danych, integracje z dużymi
systemami, wysokie wymagania bezpieczeństwa.
Stawiamy na niezbyt liczny, ale mocny zespół. Wiemy, że utalentowanych programistów
nie jest łatwo zatrudnić, dlatego szukamy zarówno młodszych programistów, którzy są
gotowi zdobywać u nas szlify, jak i doświadczonych seniorów gotowych podjąć się trudnych
wyzwań projektowych i programistycznych.
U nas poczujesz się, jakbyś pracował w krzemowej dolinie: jesteśmy prawdziwie
technologiczną spółką, nasza cała infrastruktura znajduje się w chmurze, korzystamy z
nowoczesnych narzędzi online do komunikacji, synchronizacji kodu, programowania,
prowadzimy regularne wideokonferencje itp.
Wiemy jak bardzo ważna jest motywacja do pracy! Nasi pracownicy bardzo cenią sobie
elastyczne warunki pracy - pracują z domu, w dowolnych wybranych godzinach, nikt ich nie
śledzi. U nas nikt nie "wysiaduje" godzin!
Oto oferta pracy dla Ciebie:

Java Developer (Telepraca)
Miejsce Pracy: Cała Polska (zdalnie, co-work)
Jeśli jesteś osobą dynamiczną, szukasz możliwości międzynarodowego rozwoju, jesteś
gotowy na ciągłe kształcenie i nie boisz się nowych wyzwań to właśnie Ciebie szukamy.
Zatrudniona osoba będzie zajmować się rozwojem naszego flagowego produktu Silent Eight
Search, obejmujący pełny zakres zagadnień projektowych: projektowanie, prototypowanie i
implementacja interfejsu graficznego, backendu i warstwy logiczno-integracyjnej oraz
wtyczek/pluginów API do komunikacji z innymi systemami.
Nasze wymagania:
●
●
●
●

Min. 2 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania
Bardzo dobra znajomość algorytmów, struktur danych, analitycznego myślenia
Bardzo dobra znajomość Java i JEE
Doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych: Spring, MVC, (X)HTML, CSS,
JavaScript, XML, jQuery, Ajax, Web Services
● Znajomość filmu Symetria :)
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Mile widziane:
● Znajomość narzędzi do wersjonowania i budowy kodu: GIT, Maven
● Znajomość frameworków Lucene, AngularJS
● Podstawowy język angielski
Oferujemy:
●
●
●
●
●

atrakcyjne warunki zatrudnienia – możliwość wyboru formy zatrudnienia
nowoczesne warunki pracy
praca z domu, możliwość swobodnego doboru godzin
współpraca z kolega w innej strefie czasowej
projekty dla dużych klientów z Azji i USA

Prosimy przesyłać CV na adres cv@silenteight.com z dopiskiem:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
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