SZUKAMY

FRONTEND
DEVELOPERA
GDZIE — IMAGINE / ŁÓDŹ
OPIS STANOWISKA:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za przygotowanie kodu frontendowego aplikacji oraz serwisów internetowych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• zaawansowanej znajomości HTML, CSS (SASS lub LESS)
• znajomości JS w zakresie pozwalającym na tworzenie dynamicznych komponentów
stron internetowych takich jak slidery, animacje, kalkulatory czy wizardy lub ankiety
• doświadczenia w kodowaniu zgodnym z aktualnymi standardami,
ale również zgodnego ze starszymi wersjami przeglądarek
• znajomości technik RWD, AWD
• umiejętność przygotowania plików do projektu na bazie PSD
• znajomości standardów WCAG 2.0 i umiejętności tworzenia kodu
zgodnie z ich zaleceniami
• znajomość narzędzi do automatyzacji zadań (Grunt itp.)
oraz umiejętności pracy z repozytoriami GIT
• umiejętności samodzielnego zarządzania czasem
w ramach projektu oraz terminowości
• umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
• dużej chęci rozwoju, łatwości przyswajania wiedzy
• komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów
• gotowości podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin

MILE WIDZIANE
• znajomość zasad UX oraz SEO

OFERUJEMY
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

• dużą dawkę wiedzy i doświadczenie w pracy z klientami "wagi ciężkiej"
• udział w realizacji naprawdę ciekawych projektów
• prywatną opiekę medyczną

Wyślij swoje CV na adres:

REKRUTACJA@IMAGINE.AM
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
IMAGINE Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi ul. Pomorska 77 lok. 23, 90-224 Łódź zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest IMAGINE Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 77 lok. 23, 90–224 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/ Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

