
Będziesz:
● pracował/a nad rozwojem i wdrażaniem systemu Scout (monitorowanie pracy maszyn)
● pracował/a nad rozwojem systemu IoT przetwarzającym miliony zdarzeń z tysięcy urządzeń
● pracował/a z architekturą chmurową Azure i jej usługami
● programował/a w języku C# i tylko trochę JS
● miał/a okazję zobaczyć jak działa magiczny proces obróbki skrawaniem CNC :)

Oczekujemy:
● praktycznej znajomości platformy .NET (6) i ASP.NET Core
● posługiwania się C# na poziomie co najmniej dobrym
● pragmatycznego podejścia w doborze stosowanych narzędzi
● umiejętności rozwiązywania problemów nie tylko za pomocą stackoverflow ;)
● podstawowej znajomości zagadnień front-endowych (HTML, CSS, JS = Bootstrap)
● realnej chęci rozwijania się w kierunku Azure i/lub IoT (mile widziane doświadczenie w tych tematach)
● mile widziana znajomość relacyjnych (MSSQL) i nierelacyjnych (MongoDB) baz danych
● znajomości j. angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją
● komunikatywności i samodzielności w działaniu
● gotowości do ciągłego dokształcania się i rozwijania kompetencji

Oferujemy:
● elastyczne formy zatrudnienia
● elastyczne godziny pracy, w tym pracę zdalną w uzgodnionym zakresie
● pracę w małym, doświadczonym zespole z płaską strukturą i bez korporacyjnego zadęcia
● wsparcie w doskonaleniu się w wybranych kierunkach (budżet na książki, konferencje, szkolenia)

Osoby zainteresowane objęciem stanowiska prosimy o przysłanie CV na adres: praca@intsol.pl

INTSOL sp. z o.o.
ul.Radarowa 60
02-137 Warszawa
https://intsol.pl

.NET Developer

Miejsce pracy: Warszawa / zdalnie
Poziom: Junior / Early Mid

Prosimy o umieszczenie na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę 
INTSOL Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.”

Do naszego zespołu szukamy programisty/ki .NET do pracy nad rozwojem i 
wdrażaniem naszego systemu do monitorowania pracy maszyn oraz rozwiązań IoT
w oparciu o chmurę Azure.
Jeśli chcesz rozwijać oprogramowanie wykorzystywane na co dzień przez wielu 
zadowolonych klientów, a do tego mieć realny wpływ na kształt powstającego 
produktu, to szukamy właśnie Ciebie!
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