
 
 
 
 
 
EXIS Interactive jest firmą tworzącą i wdrażającą innowacyjne rozwiązania 
informatyczne dla przedsiębiorstw.  Dzięki wszechstronnej wiedzy i praktycznemu 
doświadczeniu, nasze rozwiązania realnie przyczyniają się do budowania przewagi 
konkurencyjnej firm na terenie całego kraju i za granicą. 
  
Pracujemy nad wieloma interesującymi projektami, z których warto wymienić: 
oprogramowanie do zarządzania, systemy sprzedaży internetowej, wdrożenia i integracje 
rozwiązań ERP innych uznanych na rynku producentów IT. 
  
Jesteśmy wieloletnim partnerem Streamsoft. Oferujemy szeroki zakres usług w obszarze IT 
i  Biznesu. Co dzień wspieramy działanie wielu firm w zakresie projektowania, wdrożeń, 
optymalizacji i serwisu systemów informatycznych w branży produkcyjnej, handlowej i 
usługowej. W związku z rozwojem firmy poszukujemy:  

 
Programista PHP / web developer 

Miejsce pracy: Łódź 
PHP/7.PR 

Opis stanowiska 

Kluczowe zadania na stanowisku można streścić w jednym zdaniu: rozwijanie systemów 
i usług w środowisku PHP + mySQL/PostgreSQL  

Wymagania: 

Podstawowe wymagania nie są duże ale bezwzględnie kandydat musi się nimi wykazać:  

 Umiejętność tworzenia aplikacji w środowisku PHP + mySQL 
 Biegłe posługiwanie się CSS i jQuery 
 Wiedza z zakresu zarządzania bazami danych 

Poza tym mile widziane są: 

 Znajomość frameworków Laravel i/lub Symfony 
 Znajomość C# 
 Znajomość FirebirdSQL 
 Znajomość platformy Android 
 Znajomość technologii GIT/SVN, REST, SOAP, AJAX, JSON; 
 Wykształcenie: Wyższe inżynierskie / w trakcie studiów 
 Znajomość jęz. angielskiego (czytanie dokumentacji technicznej)  
 Minimalne doświadczenie 1 rok 

Oferujemy: 

 Pracę w pełnym wymiarze lub 1/2 etatu 
 Możliwość intensywnego rozwoju zawodowego 
 Elastyczny czas pracy 
 Terminowo wypłacane wynagrodzenie 
 Samodzielne stanowisko pracy 
 Miłą atmosferę  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@exis.pl. 
 
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 EXIS Interactive z siedzibą w 
Łodzi, Al. Kościuszki 67."  

http://www.exis.pl/

