OFERTA PRACY
Numer w bazie:
praca stała

Typ oferty:
(zaznaczyć „X”)

praca dorywcza
(dodatkowa lub
krótkoterminowa)

staż

X
Nazwa firmy: Aurora Creation Sp. z o.o.
Dane teleadresowe:
(adres, telefon,
fax, e-mail, strona www)

Opis firmy:

ul.


Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok

job@auroracreation.com

https://auroracreation.pl/

Aurora Creation to software house skoncentrowany na
tworzeniu zaawansowanych platform sprzedażowych.
Tworzymy nieszablonowe sklepy dla największych marek,
głównie w Polsce, ale zagraniczny rynek nie jest nam obcy.

Branża stanowiska: eCommerce
Oferowane stanowisko: PHP Developer
Lokalizacja oferty: Białystok

Co będziesz z nami robić?

Zakres obowiązków:

Kodować kodować kodować :)
Tworzyć moduły i wdrażać wymagane funkcjonalności,
testować.
Usprawniać istniejące sklepy, optymalizując, czy robiąc
migracje z M1 do M2.
Integrować sklepy z innymi systemami, między innymi PIM,
ERP.
Brać udział w spotkaniach zespołu i z klientem (Daily,
weekly, F2F).

Liczba oferowanych miejsc pracy: 3

Wymagania:

Dobrze znać PHP7.
Używać dowolnego frameworka PHP o architekturze MVC.
Posiadać wiedzę dotyczącą technologii internetowych
(HTML, JS, CSS, itp.).
Zarządzać bazami danych (MySQL).
Znać systemy wersjonowania GIT.
W stopniu podstawowym wiedzieć jak używać Rest, Soap.
Wiedza o PHPUnit i elasticsearch pomoże Ci jeszcze
szybciej wdrożyć się na stanowisku.
A jak znasz podstawy Magento i Dockera to będziesz szedł
jak burza :)
Co Tobie oferujemy?

Oferowane warunki:
(rodzaj umowy,
wynagrodzenie,
dodatkowe świadczenia,
ilość godzin w tygodniu,
data rozpoczęcia pracy)

Jedną z naszych wartości jest rozwój, i to nie jest u nas puste
słowo, to:
- indywidualny budżet rozwojowy, który wykorzystasz na
szkolenia/ kursy,

- opłacone certyfikacje (np. Magento Development, PimCore)
będa nie tylko potwierdzeniem Twoich umiejętności, ale
zostają na zawsze w Twoim portfolio,
- czas rozwojowy w każdy piątek, w czasie którego możesz
nabywać nową wiedzę i umiejętności, przygotowywać się do
certyfikacji,
- jasną ścieżkę kariery, dzięki której będziesz wiedział co
dokładnie robić i w jakim kierunku się rozwijać oraz jak to
wpłynie na Twój awans i zarobki,
- wspólne wyjazdy na konferencje (np. Meet Magento,
PHPCon), na których zdobędziesz dużą dawkę wiedzy
programistycznej,
- OKR, spotkania F2F, podczas których lider skupi się w
100% na Twoich potrzebach i celach,
- a jeśli chcesz i lubisz to możesz rozwijać się poprzez
dzielenie się wiedzą np. na organizowanym przez naszą
firmę branżowym meetupie PHPstok, czy też pisząc na
firmowego bloga.
Bardzo dobrą atmosferę, którą tworzymy wszyscy razem:
- traktujemy się partnersko i rodzinnie, do każdego można się
zwrócić o pomoc.
doceniamy zaangażowanie, zauważamy większe i mniejsze
sukcesy,
- lubimy swoje towarzystwo i organizujemy super imprezy np.
Lan Party, bilard, kręgle, kajaki, Olimpiadę IT, kasyno,
ogniska, planszówki, tradycyjnie Wigilię,
- w czasie pracy mamy możliwość relaksu w chill room, a w
kuchni jest zawsze gwarno przy pysznej kawie, yerbie czy stu
rodzajach herbat,
- a to wszystko sprawia, że przychodzimy do pracy i
wychodzimy z niej zadowoleni.
Na co jeszcze ważnego możesz liczyć?
- u nas nie będziesz głodny, codziennie zapewniamy obiad
za free. W menu znajdziesz coś domowego, coś zdrowego
albo słodkiego, Pizza Day też jest fajny!
- dofinansujemy ci bardzo dobrą ofertę prywatnej opieki
medycznej, także możesz zadbać o siebie, ale też rodzinę,
- ergonomiczne miejsce pracy, profesjonalny sprzęt,
dodatkowe monitory, stojące biurka, wygodne krzesła i
szybkie reakcje jeśli coś trzeba wymienić czy naprawić,
- umożliwimy Ci pracę w biurze w centrum z bezpłatnym
parkingiem,
w razie potrzeby będzie możliwość skorzystania z pracy
home-office.
To teraz kilka słów o samym procesie rekrutacji:
1. Aplikujesz przez
https://kariera.auroracreation.pl/job/php-developer
2. Jeśli spełniasz wymagania, w ciągu 2 dni roboczych
otrzymujesz informację zwrotną z zadaniem testowym
3. Po zrobieniu zadania, w ciągu kolejnych 2 dni otrzymasz
odpowiedź jak Ci poszło
4. Kolejny etap to rozmowa (zdalnie lub w biurze)
5. Po rozmowie decyzję otrzymasz w ciągu 3 dni.

Cały proces może się zamknąć nawet w 14 dni
Niezależnie od etapu rekrutacji u nas możesz liczyć na
feedback.
Za kontakt z Tobą odpowiedzialny będzie Senior Magento
Developer - Marek Milewski
Praca zdalna lub stacjonarna - zależy od Ciebie
Wynagrodzenie - 31PLN do 75PLN netto/godzinę
Kontrakt B2B
Forma kontaktu: mail na job@auroracreation.com
Data wprowadzenia oferty: 21.01.2021
Data ważności oferty: 31.03.2021

