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Sygnity to wiodący polski dostawca rozwiązań informatycznych. Na rynku działamy już od 1991 roku. Oferujemy pełen zakres
usług informatycznych i kompleksową obsługę w ośmiu kluczowych sektorach gospodarki. Nasze rozwiązania stosuje większość
banków w Polsce, wszystkie najważniejsze urzędy państwowe oraz największe koncerny energetyczne. Posiadamy biura w 15
miastach w Polsce.
Kto tworzy Sygnity?
Eksperci dziedzinowi, pasjonaci technologii, mistrzowie transformacji i ambitni liderzy!
Chcesz stać się częścią czołowej firmy w branży IT?
Szukamy ludzi z pasją, którzy nie boją się nowych wyzwań i chcą stać się częścią firmy kochającej branżę IT. Rozpocznij
zawodową karierę od projektów dla naprawdę wielkich graczy.
Aplikuj do Sygnity!
U nas będziesz:

implementować rozwiązania w obszarze integracji

wspomagać testy rozwiązania, w tym analizować i interpretować logi oraz identyfikować przyczyny błędów
Jeśli:













masz serce do IT
posiadasz wykształcenie informatyczne lub jesteś studentem ostatniego roku
masz pierwsze doświadczenia w pracy związanej z budowaniem rozwiązań informatycznych (mile widziane)
nie są Ci obce pojęcia takiej jak: usługi Web Services, klient, serwer usługi
znasz rozwiązania integracyjne (mile widziane), preferowana wiedza dotycząca IBM WebSphere Message Broker
posiadasz podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa usług ((https, Basic Authentication, WS Security)
umiesz pracować z plikami w formatach WSDL, XSD oraz XML (w tym znasz wspierające do tego narzędzia, np. Eclipse,
soapUI)
znasz systemy linux/unix
znasz co najmniej jeden język programowania
masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz potrafisz efektywnie pracować w zespole
cechuje Cię poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania
umiesz samodzielnie dążyć do osiągnięcia wyznaczonego celu

Z nami zyskasz:

szkolenie z narzędzi do projektowania obiegów dokumentów

możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań

możliwość podnoszenia kwalifikacji i podejmowania ciekawych wyzwań zawodowych

nowe doświadczenia w pracy przy tworzeniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań IT w prestiżowym i flagowym
projekcie firmy Sygnity SA

współpracę w oparciu o umowę zlecenie
Prześlij swoje CV na adres: pczarkowska@sygnity.pl

