Change the game!
Full-Time Java Developer @ Trencadis Delivery Team
București

Suntem o companie de tehnologie specializată în soluţii de dezvoltare software pentru
mediul guvernamental și cel de business.
Prin echipe puternic specializate, realizăm proiecte de la zero și oferim servicii pentru toate
fazele de dezvoltare ale produsului: management, proiectare, dezvoltare, testare și
implementare.
În ce credem?
Credem că tehnologia trebuie să fie o artă pusă mereu în slujba oamenilor. Credem în echipa
noastră că poate inova, construi, modela și astfel să contribuie activ la dezvoltarea societăţii.
Credem că sfârșitul unui proiect bine implementat poate însemna începutul altuia nou.

Dacă ești motivat, încrezător, pasionat de Java și ne demonstrezi că:
Ne putem baza pe tine
Ai experienţă pe Spring, JSF, Hibernate
Știi bine Maven și Gradle
Cunoști suficient de bine Oracle, MySQL, PostgreSQL / NoSQL
Cunoști bine spre foarte bine aplicaţii server precum BOSS, Tomcat, Oracle AS

Colegii noștri de pe aceeași poziţie fac următoarele:
Scriu coduri eficiente, testabile și mai ales deștepte (ca ei)
Sunt parte importantă a fiecărei etape din procesul sau procesele de dezvoltare
Se asigură că aplicaţiile nu au bug-uri, adică participă activ la testare și integrare
Caută tot timpul soluţii în cele mai neașteptate locuri și le propun pe cele care
întrunesc așteptările și standardele de calitate impuse de industria noastră

Cum sunt viitorii tăi colegi de echipă:
Sunt creativi, surprinzători și foarte funny
Oameni de echipă, pozitivi și orientaţi către rezultat
Mai toţi au absolvit o facultate tehnica, automatică sau calculatoare etc
Sunt oricând gata să ajute și să-și ofere suportul
Sunt atenţi la detalii dar nu pierd din vedere ansamblul proiectului

Dacă te apropii cât mai mult de profilul descris mai sus te așteptăm să
aplici pentru acest job la office@trencadis.ro sau

felix.craciun@trencadis.ro

Odată ce vei fi colegul nostru vei beneficia de:
Un salariu atractiv
Posibilităţi de dezvoltare profesională și personală
O echipă în care nu ai te vei plictisi
O locaţie prietenoasă în mijlocul orașului
Abonament servicii medicale la clinică privată

Pentru mai multe informaţii: www.trencadis.ro

