Altkom Software & Consulting (ASC) należy do działającej od ponad 25
lat polskiej grupy Altkom, specjalizującej się w edukacji informatycznej
i biznesowej przedsiębiorstw oraz usługach projektowania i tworzenia
dedykowanego oprogramowania biznesowego.
Program Juniorski
W relacji z naszymi pracownikami stawiamy na wspólną długoletnią pracę. Program Juniorski może być dla Ciebie jej początkiem.
Do programu zapraszamy juniorów zarówno tych młodszych, jak i starszych. Wielu naszych obecnych liderów zaczynało w taki sposób!

JUNIOR DEVELOPER JAVA
Miejsce pracy: Warszawa / Lublin / Kraków / Białystok
Nr ref: 2017/JAVA/TARGI

Od Kandydatów oczekujemy:
• Znajomości języka programowania JAVA w wersji 8
• Znajomości podstaw języka SQL

Oferujemy pracę, w ramach której Junior pobiera
wynagrodzenie za udział w 2-etapowym szkoleniu
obejmującym:
• Naukę technologii i narzędzi
• Udział w rzeczywistych projektach w technologii JAVA
pod okiem mentorów

Program szkolenia:
• Zasady tworzenia poprawnego kodu, standardy
kodowania i dokumentowania kodu
• JPA+Hibernate
• Spring Core
• Spring Security
• Spring Boot
• Spring MVC REST
• Angular
• Maven
Elementy dodatkowe / opcjonalne:
• Wybrane systemy raportowe
- Jasper Reports
- Pentaho
• Tworzenie aplikacji biznesowych na platformie mobilnej Android.

JUNIOR DEVELOPER MS.NET
Miejsce pracy: Warszawa / Lublin / Kraków / Białystok
Nr ref: 2017/NET/TARGI

Od Kandydatów oczekujemy:
• Znajomości języka programowania C# w wersji 6
• Znajomości podstaw języka SQL

Oferujemy pracę, w ramach której Junior pobiera
wynagrodzenie za udział w 2-etapowym szkoleniu
obejmującym:

Program szkolenia:
• Zasady tworzenia poprawnego kodu, standardy kodowania
i dokumentowania kodu
• Entity Framework
• ASP.NET MVC
• ASP.NET WebAPI
• Angular

• Naukę technologii i narzędzi
• Udział w rzeczywistych projektach w technologii .NET
pod okiem mentorów.

Dział Personalny
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel.: 22 460 99 87, e-mail: praca@altkom.pl,
DOŁĄCZ DO NAS: www.asc.altkom.pl

Wszystkim Pracownikom proponujemy:

• Kartę Multisport • Język angielski w siedzibie firmy
• Prywatną opiekę zdrowotną • Elastyczne godziny pracy
Jesteśmy środowiskiem otwartym na współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

