
Oferta pracy
Nr referencyjny: 7798/15/PS

Nazwa firmy: BLUE FOCUS SOFTWARE HOUSE sp. z o.o. sp. k.
Opis: Nasza firma, BLUE FOCUS SOFTWARE HOUSE wraz z partnerem biznesowym, 360DIALOG

stworzyła platformę marketingu mobilnego, z powodzeniem używaną przez znane,
ogólnoświatowe marki.
Lubimy wyzwania i pracujemy na dużą skalę: w ramach jednego tylko serwisu
dzienna liczba unikalnych użytkowników przekracza 1 000 000,
radzimy sobie z 10 000 zapytań na sekundę.
Nasz zespół deweloperski pracuje w Katowicach, strona biznesowa prowadzona jest w Berlinie.
Poszukujemy kreatywnych i szukających wyzwań osób, które staną się częścią zespołu
tworzącego wielkie i małe projekty, rewolucjonizujące rynek marketingu mobilnego.

Stanowisko: ANALITYK DANYCH
Kategoria stanowiska pracy: IT: Analityk projektowy/systemowy

Lokalizacja: Polska, śląskie, Katowice
Typ pracy: praca stała
Obowiązki: Jako Analityk Danych będziesz odpowiedzialny za pracę ze składnicami danych, wsparcie

analityczne głównych procesów, tworzenie analiz, raportów, statystyk oraz wspieranie
programistów i właścicieli produktów. Będziesz częścią zespołu pracującego w metodyce
Agile/Scrum, składającego się z polskich deweloperów i anglojęzycznych właścicieli produktów.
Szukamy osoby, która nie przestraszy się pracy z setkami GB nowych danych dziennie.

Wymagania:
Praca zgodna z obszarem kształcenia
- nauki ścisłe
Kierunki studiów:
- INFORMATYKA
- Matematyka
- Fizyka
Umiejętności IT:
- Programowanie / Języki / Python - średniozaawansowany
- Programowanie / Bazy danych / SQL Server - średniozaawansowany
Języki:
- angielski - B1 - średniozaawansowany
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne:
- Myślenie analityczne: poziom 3
- Branie odpowiedzialności: poziom 1
- Samodzielność: poziom 2
- Sumienność i dokładność: poziom 2

Dodatkowe wymagania: WYMAGANIA:
• Zamiłowanie do logiki, matematyki i statystyki
• Wysoce rozwinięte zdolności analityczne
• Znajomość języka Python lub R
• Umiejętność pracy z dużą ilością danych
• Znajomość języka angielskiego pozwalająca na porozumiewanie się w codziennej pracy (liczy
się skuteczność nie poprawność językowa).
MILE WIDZIANE
• Studia wyższe na kierunku ścisłym (w tym studenci studiów drugiego stopnia)
• Doświadczenie w pracy z bazami danych NoSQL
• Doświadczenie w pracy z osobami „nietechnicznymi” w ramach zespołu

Warunki pracy: OFERUJEMY
• Dużą samodzielność w pracy
• Możliwość realizacji własnych pomysłów – jesteśmy otwarci na doświadczenia nowych ludzi
• Ciągły rozwój
• Indywidualne kursy języka angielskiego
• Międzynarodowe środowisko pracy i pracę przy projektach realizowanych dla gigantów europejskiego rynku
• Luźną, niekorporacyjną atmosferę
• Stałe godziny pracy w elastycznych ramach
• Wynagrodzenie uzależnione od etatu, doświadczenia i umiejętności (2000-4000 PLN brutto)
• Otwartą ścieżkę kariery



Typ aplikacji: CV
Typ kontaktu: e-mail: careers@blue-focus.com

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Komentarz: Umowa o pracę – stabilne zatrudnienie na cały etat lub część etatu.

(możliwa również współpraca B2B)
Data oferty: 20-07-2015

Data wygaśnięcia: 30-09-2015


