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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: 
 
Senior Developer/Członek Zespołu według SCRUM 
 
Celem stanowiska jest tworzenie, rozbudowa i udoskonalanie autorskiej technologii 
mapowej Emapa S.A. na potrzeby projektu „Nowe metody optymalizacji zagadnień VRP”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  
 
Wymagania: 

• Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, 

• Bardzo dobra znajomość języka programowania C++ (C++11/14), w szczególności 
metaprogramowania z użyciem szablonów i programowania wielowątkowego, 

• Bardzo dobra znajomość technologii QT, Microsoft Visual Studio 

• Znakomita znajomość wzorców projektowych i technologii bazodanowej, 

• Znajomość UML umożliwiająca sprawne posługiwanie się dokumentacją analityczną, 

• Dobra znajomość algorytmów grafowych i optymalizacyjnych (metody heurystyczne) 

• Komunikatywność i umiejętności pracy zespołowej, 

• Odpowiedzialność za techniczny aspekt projektu, 

• Zdolność do samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów programistycznych, 

• Znajomość języka angielskiego. 
 

Mile widziane: 

• Doświadczenie w pracy z projektami: aplikacje webowe 

• Dobra znajomość systemów operacyjnych Linux i Microsoft Windows 

• Znajomość technologii Microsoft .NET MVC 
 
Umiejętności i rola w projekcie: 

• Nadzór techniczny nad zadaniami w projekcie w tym między innymi: ustalenie 
architektury danego rozwiązania; konfiguracja projektu, konwencje kodowania; 
opracowanie i zatwierdzenie projektu technicznego; konsulting rozwiązań z 
zespołem naukowym, 

• Zapewnienie odpowiedniej jakości prac zespołu projektowego; wsparcie zespołu 
projektowego w pełnym cyklu produkcji oprogramowania: analiza wymagań, 
implementacja, zapewnienie jakości, etap wdrożeniowy, 

• Udzielanie wsparcia członkom zespołu podczas występowania problemów 
technicznych. 

 
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  
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