Lider Zespołu Programistów
Studio Graficzne CUBE oferuje usługi z zakresu szeroko pojętej grafiki komputerowej oraz
realizuje wiele elementów reklamy. Jako zespół ekspertów już od 8 lat zmieniamy wizerunek
firm z całego świata. Jakość naszych usług to cel nr 1 przy każdym zleceniu. Nigdy nie idziemy
na kompromis, zawsze dajemy coś ekstra od siebie. W związku z dynamicznym rozwojem
firmy poszukujemy specjalisty na stanowisko: Lider zespołu programistów. Celem działań
Lidera zespołu programistów jest zapewnienie sprawnej realizacji projektów
programistycznych oraz komunikacji między menadżerem projektu a zespołem
programistów.
Wymagane kwalifikacje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdolność do efektywnego programowania web: front end i back end poparta
doświadczeniem oraz zrealizowanymi projektami
Doskonała znajomość technologii wykorzystywanych do kodowania warstwy
wizualnej stron internetowych (HTML, CSS, JavaScript, jQuery itd.)
Znajomość technik programowania aplikacji webowych (PHP, MySQL itd.)
Znajomość systemów zarządzania treścią a w szczególności Wordpress
Doświadczenie w zaawansowanych wdrożeniach Wordpress a w szczególności
tworzenia pluginów, szablonów i wykorzystywania zaawansowanych funkcji
Znajomość metodologii zarządzania projektami będzie dodatkowym atutem
Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
Wiedza na temat zarządzania serwerami web
Zainteresowanie szeroko pojętą technologią IT i trendami w branży tworzenia stron
internetowych
Umiejętności interpersonalne i nastawienie na rozwiązywanie problemów (zamiast
ich generowanie)
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym w piśmie
Cechy takie jak dynamizm, inicjatywa, zaangażowanie, dokładność, sumienność,
kreatywność

Zadania:
•
•
•
•
•

Stały nadzór nad briefami i realizacją projektów programistycznych oraz nad
zespołem programistów web
Dokonywanie audytów i poprawek w prowadzonych projektach
Zapewnienie sprawnej komunikacji między project menagerem a programistami
Praca z zespołem i zarządzanie pracownikami
Wsparcie zespołu i motywowanie pracowników

•
•

Zorientowanie na wyniki
Wysoki poziom organizacji własnego czasu pracy

Proponujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Pracę nad ciekawymi i zróżnicowanymi projektami dla klientów polskich i
zagranicznych
Wysokie wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
System premii i nagród uzależnionych od wyników
Działanie w młodym, energicznym zespole w świetnej atmosferze
Szkolenie w zakresie zarządzania projektami i zespołem oraz jasne procedury i
zasady dotyczące pracy w firmie
Jasno określone cele stanowiska, zakres pracy i metody pomiaru wyników
Jasno określona ścieżka awansu aż do partnera w firmie (z udziałem w zyskach)

Kontakt:
Oferty i dokumenty aplikacyjne łącznie z portfolio prosimy przesyłać na adres
praca@cube3d.pl

