InMedia Sp. z o. o – właściciel marki WeLearning i portalu welearning.pl – jesteśmy młodzi jak Ty, ambitni jak Ty i chcemy
być sławni i bogaci – jak TY. Tworzymy wyjątkowe rozwiązania e-learningowe, portalowe i wideo dla największych firm w Polsce.
Lubimy być kreatywni, rozwijać się i tworzyć, więc jeśli chcesz być częścią naszego zespołu to zapraszamy.

Programista PHP
Miejsce pracy – Łódź
Szukamy Pozytywnie zakręconych entuzjastów programowania, którzy lubią podążać za najnowszymi trendami i chcą pracować
przy ambitnych projektach.
Od osoby na tym stanowisku oczekujemy:
 Umiejętności pisania przejrzystego, zorientowanego obiektowo kodu.
 Dobrej znajomości PHP.
 Dobrej znajomości HTML 5 i JavaScript AJAX i CSS3.
 Znajomość przynajmniej jednej z baz danych MySQL lub PostgreSQL.
 Znajomość systemu szablonów SMARTY/TWIG.
 J. angielski co najmniej na poziomie czytania dokumentacji.
Co będzie dodatkowym atutem?





Znajomość systemów z rodziny unix/linux
Znajomość GIT lub innego systemu kontroli wersji
Znajomość freamworka Symfony
Wiedza w zakresie testowania aplikacji

Co z doświadczeniem?



Nie szukamy osób z doświadczeniem. Szukamy osób z pasją, wiedzą i umiejętnościami, które chcą rozwijać swój talent pod
okiem profesjonalistów.
Nie potrzebne nam tytuły, certyfikaty – Napisz co potrafisz i w czym jesteś dobry/a.

Co zyskasz?





Możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia realizując innowacyjne projekty.
Możliwość uczestniczenia w projektach dla największych firm w Polsce.
Możliwość pracy w firmie, która ma konkretny plan i wizję aby być najlepszym miejscem do pracy w Łodzi.
Sam/a zdecydujesz na jakich zasadach chcesz współpracować (umowa o pracę/ dzieło/zlecenie/ pełen wymiar czasowy czy praca
dorywcza, staż, praktyka – dogadamy się.

osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu oraz przesłania CV na adres: kontakt@welearning.pl (w tytule: programista PHP)
Termin zakończenia rekrutacji: 25.03.2016
prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)".
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