
Oferta pracy
Nr referencyjny: 5273/22/S

Nazwa firmy: FIS-SST Sp. z o.o.
Opis: Na rynku D-A-CH od roku 2002 oferujemy swoje usługi jako software house. Mamy bogate

doświadczenie w technologiach Microsoft .NET, Java i SAP. Tworzymy rozwiązania dla każdego rodzaju
branż i sektorów. W naszej pracy stawiamy nacisk na jakość usług, rozwiązań, sprzętu, obsługi, wartości,
miłą atmosferę w pracy i zadowolenia klienta. Interesuje Cię nasze podejście do pracy i chcesz nas
poznać - to skontaktuj się z nami! Cieszymy się na Twój kontakt!
Ważna informacja: FIS-SST Sp. z o.o. od 9 marca 2022 r. wchodzi w skład Grupy Q_PERIOR i nie jest już
częścią Grupy FIS. Więcej informacji na temat Grupy Q_PERIOR można znaleźć na stronie
www.q-perior.com.

Stanowisko: Java-Developer-Intern
Kategoria stanowiska pracy: IT: Programista, IT: Pracownik projektu IT

Forma świadczenia pracy: hybrydowa
Lokalizacja: Polska, opolskie, Opole

Typ pracy: staż
Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna

Obowiązki: Harmonogram Programu:

-Przechowywanie danych biznesowych. Zarządzanie danymi w relacyjnych bazach danych. Język SQL.
-Profesjonalne aplikacje dla biznesu klasy Enterprise - wprowadzenie do Spring Boot.
-Komunikacja pomiędzy systemami. Usługi sieciowe oparte o protokół Restful Webservices.
-Praca z bazą danych w systemach klasy Enterprise - zastosowanie systemu mapowania
relacyjno-obiektowego na przykładzie Spring Data.
-Wprowadzenie do konteneryzacji (Docker) i usług chmurowych (na przykładzie chmury AWS).
-Frontend też jest ważny. Wprowadzenie do języka Javascript.
-Frameworki Javascript’owe na przykładzie Angular 12. Język TypeScript.
-Projekt aplikacji wykorzystującej technologie Spring Boot (backend) oraz Angular 12 (frontend).

Wymagania:
Praca zgodna z obszarem kształcenia
- nauki techniczne
Kierunki studiów:
- INFORMATYKA
- Edukacja Techniczno-Informatyczna
Umiejętności IT:
- Programowanie / Języki / JavaScript - podstawowy
Języki:
- angielski - B2 - ponadśredniozaawansowany
- niemiecki - B2 - ponadśredniozaawansowany
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne:
- Komunikatywność: poziom 2
- Kreatywność: poziom 2
- Sumienność i dokładność: poziom 2
- Praca zespołowa: poziom 2
- Zaangażowanie: poziom 2

Warunki pracy: Oferujemy:
- Odbycie płatnego stażu z możliwością zatrudnienia;
- Dobry start w przyszłość;
- Możliwość nauki pod okiem doświadczonych specjalistów;
- Elastyczne godziny
- Świetną atmosferę

Typ aplikacji: CV
Kontakt: e-mail: jobs@fis-sst.pl, strona www: http://fis-sst.pl/pl/

Data oferty: 28-06-2022
Data ważności: 31-07-2022


