
 

 

 
 

Programista JAVA 
 
Stwarzamy możliwość rozwoju:  

 poprzez udział w projektach tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych wspierających procesy 
biznesowe w unikalnej dziedzinie, jaką jest ochrona środowiska  

 integrowanie różnych systemów informatycznych 
 projektowanie i implementację oprogramowania w technologiach powiązanych z Java  
 współpracę z profesjonalnym zespołem analityków, testerów i kierowników projektów 

Dołącz do naszego zespołu jeśli: 
 posiadasz wykształcenie wyższe o kierunku informatyka lub jesteś studentem IV / V roku informatyki 
 posiadasz doświadczenie w programowaniu z wykorzystaniem języka JAVA oraz JSE i/lub JEE  
 znasz OOP  
 posiadasz znajomość baz danych, języka SQL, środowiska MS SQL Serwer oraz znajomość relacyjnych baz danych 
 wyróżniasz się znajomością przynajmniej jednej z następujących technologii: JEE; JDBC, JPA, Hibernate;  Spring 

Framework; Eclipse, Wicket,  
 posiadasz podstawową znajomość HTML/CSS 
 posiadasz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej 

projektu  

Twoim dodatkowym atutem będzie:  
 znajomość SVN  
 praktyczna znajomość programowania na serwer aplikacji JBoss/ WildFly 
 znajomość Apache Maven, jQuery, JScript 

 
Przyłączając się do naszego zespołu zyskujesz: 

 zatrudnienie na umowę o pracę w firmie będącej liderem w zakresie IT i konsultingu w branży ochrony środowiska  
 pracę w Opolu, dla osób z innych lokalizacji możliwość pracy zdalnej  
 partnerską i zespołową atmosferę w pracy 
 możliwość skorzystania z elastycznych rozwiązań w naszym systemie pracy       
 wsparcie w pierwszych miesiącach pracy w naszej organizacji  

 
Zainteresowanych Kandydatów/Kandydatki zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego 

na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl w temacie wiadomości prosimy wpisać: PJAVA_Imię i Nazwisko 
 
W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926)."  
 
Dziękujemy za nadesłane aplikacje, informujemy, że rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami. 
 

 
ATMOTERM® S.A. w Opolu działa na rynku polskim i europejskim od ponad 30 lat. Specjalizuje się w tworzeniu 
profesjonalnego oprogramowania do zarządzania informacjami środowiskowymi oraz w inżynierii środowiska.  
ATMOTERM® S.A. jest firmą z polskim kapitałem, której misją jest tworzenie, wdrażanie i outsourcing rozwiązań  
w zakresie zarządzania jakością środowiska wspomagającego rozwój zrównoważony. 


