PITAGORAS

WANTED

(alive preferably)

KIM JESTEŚMY?
nPowered to polski garaż developerski z dziedziny Data Science. Tworzymy soft,
który zaprzęga skomplikowaną matmę do rozwiązywania prawdziwych
biznesowych problemów. Modelujemy, a także optymalizujemy, sieci
telekomunikacyjne i infrastrukturę energetyczną, przewidujemy zachowanie
konsumentów, usprawniamy logistykę, przetwarzamy język naturalny. Zbieramy
duże ilości danych z wielu źródeł (od www i social media, przez rynkowe bazy,
aż po prognozy pogody) i dostarczamy systemy eksperckie, które potrafią
wysnuwać wnioski i rekomendować decyzje w najbardziej złożonych sytuacjach.
CO BĘDZIESZ ROBIĆ?
- Analizować sposoby rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych z
zakresu badań operacyjnych
- Wykorzystywać metody z zakresu statystyki, ekonometrii i sztucznej inteligencji
- Tworzyć modele predykcyjne
- Współtworzyć systemy wspomagania decyzji (dużo równoległych i
rozproszonych obliczeń na dużych zbiorach danych, yay!)
- Kodować w JAVIE :D
WYMAGANE NA PEWNO:
- Student lub absolwent matematyki lub metod ilościowych (ew. kierunki
pokrewne)
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- Znajomość technik analizy ilościowej w zakresie statystyki, ekonometrii, metod
optymalizacyjnych, metod numerycznych, sztucznej inteligencji
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- skłonność do nauki programowania w języku Java
- dyspozycyjność min. 20h, najlepiej 40h (w tygodniu!), w te dni, co wszyscy
MILE WIDZIANE:
- Znajomość pakietów statystycznych
- Znajomość Java, R, SAS, MATLAB, GAUSS oraz innych języków programowania
OFERUJEMY:
- prace w zespole, który napisał to ogłoszenie
- wynagrodzenie 3 - 5k PLN
- praca przy epickich projektach na pograniczu biznesu, matematyki i
informatyki
- znaczący wpływ na architekturę rozwiązań i wybierane technologie
- elastyczne godziny pracy
- możliwość pracy zdalnej do 2 dni w tygodniu, reszta w biurze na Warszawskiej
Woli (blisko metra!)
CO TERAZ?
Wyślij swoje CV na adres: jakPitagorasToTu@nPowered.pl podając „Pitagoras” w
temacie.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.),
prowadzonych przez nPowered Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.’
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