
                                                                                                                

Siec hurtowni elektrycznych Przedsiębiorstwo 

Zadania dla kandydata 

• Tworzenie oprogramowania typu

• tworzenie dokumentacji wykonanych zadań

• projektowanie, tworzenie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych (w tym MSSQL)

Wymagania 

• dobra znajomość technologii .NET (C#, ASP.NET)

• umiejętność posługiwania się językiem 

• Doświadczenie z narzędziami MS Visual Studio

• znajomość relacyjnych baz danych 

Mile widziane 

• znajomość Entity Framework oraz Windows Communication Foundation (WCF)

• znajomość HTML5, CSS3, Standardów W3C

• doświadczenie z systemami klasy ERP

Zapewniamy 

• pracę w młodym ambitnym zespole 

• możliwość rozwoju 

• Szkolenia 

• Uczestnictwo w ciekawych projektach informatycznych

Zatrudnienie 

• umowa o pracę na pełny etat 

• praca stacjonarna w siedzibie firmy w 

 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres: 

klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)"

                                                                                                                

Przedsiębiorstwo EL12  Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

PROGRAMISTA 

Tworzenie oprogramowania typu ERP, eCommerce, B2B 

tworzenie dokumentacji wykonanych zadań 

projektowanie, tworzenie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych (w tym MSSQL)

technologii .NET (C#, ASP.NET) 

językiem JavaScript 

Doświadczenie z narzędziami MS Visual Studio 

yjnych baz danych – umiejętność projektowania, tworzenia oraz obsługi baz danych MSSQL,

znajomość Entity Framework oraz Windows Communication Foundation (WCF) 

HTML5, CSS3, Standardów W3C 

doświadczenie z systemami klasy ERP 

racę w młodym ambitnym zespole  

zestnictwo w ciekawych projektach informatycznych 

praca stacjonarna w siedzibie firmy w Opolu przy ul. Św. Anny 5 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres: praca@el12.pl z dopiskiem PROGRAMISTA oraz 

klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)"

                                                                                                                 

EL12  Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

projektowanie, tworzenie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych (w tym MSSQL) 

projektowania, tworzenia oraz obsługi baz danych MSSQL, 

z dopiskiem PROGRAMISTA oraz 

klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)" 


