mapy cyfrowe dla biznesu
Emapa S.A. - producent technologii geoinformatycznych, w tym map cyfrowych, serwerów i
systemów nawigacji przestrzennej oraz zaawansowanego oprogramowania GIS poszukuje osoby
zainteresowanej pracą na stanowisku:

Programista .NET
Miejsce pracy: Łódź
Celem stanowiska jest rozbudowywanie i udoskonalanie oprogramowania utrzymującego i
wykorzystującego elektroniczne mapy pracodawcy.
Główne zadania:
•
•
•
•
•
•

Tworzenie interfejsów użytkownika aplikacji desktopowych i internetowych bazujących na
mapach pracodawcy;
Tworzenie interfejsów programistycznych do aplikacji bazujących na mapach pracodawcy;
Rozwój aplikacji kartograficznych służących do pozyskiwania i utrzymywania danych
pracodawcy;
Integracja aplikacji pracodawcy z systemami firm trzecich (np. komunikacja z bazami
danych, oprogramowanie sieciowych protokołów komunikacyjnych i współpracy z
urządzeniami zewnętrznymi);
Wersjonowanie wyników pracy z wykorzystaniem odpowiednich systemów kontroli wersji;
Dokumentowanie wyników pracy i raportowanie postępów pracy;

Wymagane kompetencje i kwalifikacje:
•
•
•
•
•
•
•
•

wysoka znajomość praktyczna i teoretyczna języka C# i technologii .NET (ASP.NET, Entity
Framework, MVC)
bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
udokumentowana – minimum 2 letnia praca z w.w. technologiami
udokumentowane wykonanie minimum dwóch projektów w technologii ASP
Znajomość standardów XML,
Znajomość różnic między popularnym przeglądarkami (Internet Explorer, Firefox, Opera,
Chrome).
Znajomość technologii WebServices,
Dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:
•
•
•

umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych Android, iOS lub Windows Phone
umiejętności administracyjne serwerów MS Windows Server i MS SQL Server
znajomość środowiska Delphi

Firma oferuje:
•
•
•
•
•

Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i wyników pracy,
Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie,
Możliwości rozwoju zawodowego w ramach struktur firmy oraz korzystania z indywidualnej
oferty szkoleniowej,
Szansę na rozwój kompetencji w Spółce o wiodącej pozycji w branży,
Sympatyczne środowisko pracy.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem prosimy o przesłanie swojego Curriculum Vitae na
adres praca@emapa.pl(w tytule wiadomości prosimy umieścić numer referencyjny).
Prosimy również o dopisanie na CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 (Dz. U. Nr 133 poz.
883)".
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