Emapa – rynkowy lider w dostarczaniu najwyższej jakości informatycznych rozwiązań mapowych
dla wymagających klientów biznesowych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Developer Front End
[rekrutacja prowadzona on-line]
Warunki płacowe: 9.000 – 15.000 zł / miesięcznie
Poszukujemy osób z minimum rocznym doświadczeniem na analogicznym lub pokrewnym stanowisku.
Nasze wymagania:
FrontEnd
• VUE JS
• Js / js next
• Html 5
• Css
• ExtJS, Dojo – przy czym korzystamy obecnie z ExtJS, jednak znajomość innych frameworków UI
mile widziana
• Aplikacje typu SPA (single page app)
• Znajomość i praktyczne wykorzystanie usług sieciowych zgodnych ze standardami OGC (Open
Geospatial Consortium) – WMS, WFS, WCS, WMTS, etc;
Inne
•
•

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przyswajanie i pisanie dokumentacji
tworzonych usług
Umiejętności miękkie, pozwalające na pełnienie roli Team Leader’a

Mile widziana wiedza specjalistyczna z wybranych zakresów:
•
•
•
•
•
•
•

Znajomość zagadnień architektury oprogramowania, umiejętność programowania rozwiązań typu
WebAPI, aplikacje klienckie
Umiejętności analityczne pozwalające na zbieranie i interpretację wymagań biznesowych i
funkcjonalnych oprogramowania
Umiejętność pracy w metodykach zwinnych
TDD i praktyczna umiejętność pisania testów jednostkowych oraz testów integracyjnych
Znajomość formatów danych przestrzennych; wektorowe: shp, mif, wkt, wkb, vector tiles;
rastrowe: geotiff, ecw, jp2;
Znajomość interfejsów OpenLayers, Leaflet, GoogleMaps, MapBox
Znajomość formatów danych przestrzennych; wektorowe: geojson, topojson, wkt, vector tiles;
rastrowe: głównie konsumpcja kafli mapowych;

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Atrakcyjne wynagrodzenie
Stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy
Szkolenia
Współpracę ze specjalistami w swojej dziedzinie
Niezbędne narzędzia pracy
dostęp do branżowego know-how
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Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie swojego CV na adres: praca@emapa.pl
W przesyłanych do nas dokumentach zawierających dane osobowe prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zapoznałam/zapoznałem
się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Emapa S.A.”
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji pracowników będzie Emapa S.A. z siedzibą w
Warszawie (00-120), ul. Złota 59. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji i po
jego zakończeniu zostaną usunięte. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich
poprawiania, zmiany i uzupełniania, a także usunięcia wysyłając stosowną informację na adres prywatnosc@emapa.pl.
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