Warszawski Uniwersytet Medyczny
poszukuje

starszego programisty
Na czas określony: 15.01- 31.12.2014 r.

Nr ref. APK/1210-2/2014
Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Wymagania:
1. Wykształcenie wyŜsze.
2. Bardzo dobra znajomość platformy .net 4.0/4.5 i języka C#.
3. Praktyczna znajomość Microsoft Visual Studio 2010 i 2012.
4. Bardzo dobra znajomość MVC.NET (wersje do 4), ASPX.NET oraz WinForms, a takŜe T-SQL
(MS SQL 2008 R2).
5. Dobra znajomość rozwiązań typu ORM (np. Entity Framework, XPO, NHibernate).
6. Dobra znajomość komponentów Developer Express (na poziomie licencji Universal).
7. Dobra znajomość i rozumienie eXpressApp Framework (szczególnie w wersji dla WinForms).
8. Dobra znajomość kontenerów DI (np. Castle Windsor, Ninject).
9. Znajomość JavaScript, JQuery, HTML 5 i CSS.
10. Znajomość i doświadczenie w wykorzystaniu z wzorców projektowych Domain model i Identity
map.
Doświadczenie zawodowe:
1) Min. 2 lata pracy na stanowisku programisty (najlepiej w duŜej uczelni wyŜszej)
2) Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów
3) Udokumentowane i wdroŜone samodzielne projekty przynajmniej w jednej z wybranych
tematyk (lub podobnej):
a) Zakończona sukcesem akwizycja danych na potrzeby Ankiety Dorobku Naukowego
(przynajmniej na poziomie 70% ankiety wg rozporządzenie MNiSW, koniecznie
z publikacjami i monografiami)
b) Zakończony sukcesem eksport danych do systemy PolOn (np. danych pracowników lub
studentów lub ankiety dorobku naukowego).
c) Systemy raportujące na potrzeby dorobku naukowego (np. dane z systemu Ankieta
Jednostki - OPI)
d) Rozbudowa systemów kadrowych lub księgowych uczelni (np. o dodatkowe raportowanie,
wprowadzanie dodatkowych danych na potrzeby księgowanie, systemy kontroli
finansowej).
e) Integracja elementów systemów (np. systemu księgowego z systemem dziekanatowym).
f) Systemy dziekanatowe (np. projektowanie, rozwój i wdroŜenie).
g) Systemy rozliczania mediów lub informacji o majątku (np. nieruchomości).
h) Systemy typu workflow.

Mile widziana będzie znajomość:
MVC.NET v5 i Visual Studio 2013; AngularJS; narzędzi testujących (np. DevExpress TestCafé for
Web, CodedUI); komponentów Telerik KendoUI; WCF, WWF i Silvertlight; narzędza Xamarin; XNA;
technologii GIS (np. ESRI ArcGisServer) oraz umiejętność programowania dla Windows Phone oraz
Windows 8.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•
•

•

CV i list motywacyjny,
dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie,
oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie

danych

osobowych

treści:

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Dokumenty prosimy składać do dnia 10 stycznia 2014 r.
Informacje: www.wum.edu.pl
•

Dokumenty przyjmujemy:
pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego
w tytule e-maila.

Informujemy, Ŝe nawiąŜemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów
nie zwracamy.

