Od ponad 23 lat nieprzerwanie funkcjonujemy na rynku finansowym. Pracujemy w młodym i wyjątkowo
dynamicznym zespole. Każdego dnia dbamy o dobro naszych Klientów. To właśnie dla nich chcemy się
ciągle udoskonalać i rozwijać. Wśród Pracowników cenimy niezależność, kreatywność oraz
samodzielność.
Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Senior PHP Developer
Osoba zatrudniona na tym stanowisku dołączy do doświadczonego i ambitnego zespołu. Będzie odpowiedzialna
za rozwój technologii przy realizacji strategicznych projektów Spółki.

Miejsce Pracy: Ostrołęka
Istnieje możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej po pełnym wdrożeniu.

Nasze wymagania:








min. 2 lata doświadczenia w obiektowym programowaniu PHP
znajomość frameworka Symfony lub Zend
znajomość SOAP i REST API
umiejętność pisania testów jednostkowych oraz funkcjonalnych
znajomość metodyk i standardów modelowania systemów oraz baz danych
znajomość zagadnień z zakresu architektury systemów IT
doświadczenia w analizie powiązań między systemami

Mile widziana znajomość:



doświadczenie w pracy z systemami bankowymi, finansowymi
doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań chmurowych

Będziesz odpowiedzialny za:







projektowanie rozwiązań w systemach IT na podstawie wymagań biznesowych
analizę technicznych możliwości implementacji wymagań zdefiniowanych w postaci User Story
opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze Fintech
projektowanie rozwiązań automatyzujących elementy związane z KYC
opracowywanie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem bankowości mobilnej i internetowej
zarządzanie zespołem

Oferujemy:









Atrakcyjne wynagrodzenie
Elastyczną, dostosowaną do Ciebie formę pracy
Wyluzowanych przełożonych i współpracowników
Pomoc w kształtowaniu Twojego rozwoju
Klarowną ścieżkę kariery
Benefity, np.: dostęp do ubezpieczenia grupowego i pakietu sportowego
Dofinansowanie do szkoleń
Integrację zespołową

Jeżeli jesteś zainteresowany/a ofertą pracy DOŁĄCZ DO NAS!
prześlij swoje CV na adres: rekrutacja@capitalservice.pl

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
Przesłanie aplikacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu
i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Capital Service
S.A. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
(RODO Art. 6, ust.1, lit. a). Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione dostawcom narzędzi wspierających proces rekrutacji w Spółce
Capital Service S.A. i będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w
zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

