
Oferta pracy
Nr referencyjny: 8092/15/PS

Nazwa firmy: Senetic S.A.
Opis: Senetic jest wiodącym dostawcą oprogramowania, rozwiązań sieciowych oraz serwerowych,

marek będących liderami na światowych rynkach. Spółka intensywnie rozwija się w obszarze
technologii sieciowych, a jej potencjał umożliwia pozyskiwanie partnerów oraz klientów z całego
świata. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w dziedzinie informatyki, telekomunikacji,
systemów bezpieczeństwa małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz instytucjom
publicznym, a także klientom indywidualnym.

Stanowisko: Webmaster
Kategoria stanowiska pracy: IT

Lokalizacja: Polska, śląskie, Katowice
Typ pracy: praca stała
Obowiązki: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Tworzenie, aktualizacja oraz rozbudowa kilkudziesięciu witryn internetowych z wykorzystaniem
HTML (5), CSS (3), JavaScript, (począwszy od małych witryn firmowych opartych o wordpress, aż
po międzynarodowe systemy e-commerce),
przygotowywanie contentu stron wspólnie z copywriterami i grafikami,
współpraca z firmami zewnętrznymi i freelancerami przy prowadzonych projektach,
monitorowanie rynku internetowego, wdrażanie nowych funkcjonalnych rozwiązań

Wymagania:
Praca zgodna z obszarem kształcenia
- nauki techniczne
Umiejętności IT:
- Programowanie / WWW / HTML - zaawansowany
- Programowanie / WWW / CSS - zaawansowany
- Programowanie / Języki / JavaScript - zaawansowany
- Programy graficzne/multimedialne / Rastrowe / Adobe Photoshop - średniozaawansowany
- Programy graficzne/multimedialne / Wektorowe / Adobe Illustrator - średniozaawansowany
Języki:
- angielski - B1 - średniozaawansowany

Dodatkowe wymagania: Biegłej znajomości: HTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX,
min. podstawowej wiedzy z zakresu pozycjonowania stron www, projektowania witryn, usability,
marketingu internetowego,
minimum 2 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
znajomość środowiska Adobe (Photoshop, Illustrator),
dobrej znajomość języka angielskiego,
kreatywności, samodzielności oraz terminowości.
mile widziana znajomość PHP, MYSQL

Warunki pracy: Naszym pracownikom oferujemy:

Stabilną pracę w zespole młodych ludzi, którzy wspólnie budują prężnie rozwijającą się firmę w
branży IT,
rozwój zawodowy wraz z ekspansją firmy w Polsce i na świecie,
samodzielność w podejmowaniu decyzji, możliwość realizowania własnych pomysłów oraz
wdrażania kreatywnych rozwiązań,
bardzo dobre warunki pracy (nowoczesne narzędzia pracy, świetnie wyposażone biuro),
benefity w postaci kart Multisport, kart podarunkowych, prywatnej opieki medycznej, lekcji języka
angielskiego,
przyjazną, swobodną atmosferę pracy

Typ aplikacji: CV
Typ kontaktu: e-mail: kariera@senetic.com

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data oferty: 27-07-2015

Data wygaśnięcia: 30-09-2015




