REKRUTUJEMY!
RDLabs jest firmą badawczo-rozwojową, którą tworzą profesjonaliści IT, elektronicy, projektanci
oraz badacze nowych technologii.
To, czym się zajmujemy na co dzień to obracanie własnych pomysłów oraz pomysłów naszych klientów
w pełni funkcjonalne prototypy oraz zapewnianie ich masowej produkcji na najwyższym poziomie.
Dostarczamy na rynek produkty związane głównie z elektroniką oraz oprogramowaniem, ale również
innymi gałęziami nowych technologii, np. bioinformatyką i genetyką.
Jeżeli w centrum Twoich zainteresowań, kompetencji i ambicji zawodowych znajduje się tworzenie wysokiej
klasy aplikacji webowych, nie zwlekaj, tylko zaaplikuj do nas. Z wielką chęcią przywitamy bowiem
w naszym zespole:

SENIOR PYTHON DEVELOPERA
MIEJSCE PRACY: WARSZAWA

WYSTARCZY, ŻE:
•

posiadasz szerokie doświadczenie w podobnej roli, a planowanie architektury oprogramowania nie jest Ci obce

•

doskonale znasz Python 3 wraz z frameworkiem Django

•

posiadasz szeroką wiedzę na temat działania relacyjnych baz danych (mile widziana gruntowna znajomość PostgreSQL)

•

posiadasz doświadczenie z nierelacyjnymi bazami danych (mile widziana znajomość Redis, HBase, Cassandra lub AWS DynamoDB)

•

sprawnie poruszasz się w HTML, CSS (Bootstrap) i prostym JS

•

cechuje Cię ponadprzeciętna samodzielność oraz umiejętność samoorganizacji

•

potrafisz pisać wysokiej jakości kod pokryty testami jednostkowymi

•

posiadasz umiejętność dekompozycji zadań oraz dostarczania działających rozwiązań

•

jesteś skrupulatny

TO Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM JESTEŚ OSOBĄ, KTÓREJ SZUKAMY.

JEŻELI DODATKOWO:
•

potrafisz skutecznie planować użyteczność tworzonych przez siebie rozwiązań

•

interesują Cię zagadnienia dotyczące przetwarzania dużej ilości danych

•

znasz dowolny inny język programowania

•

możesz wykazać się znajomością algorytmów, bezpieczeństwa systemów informatycznych, protokołów sieciowych lub Linuksa

TO Z TYM WIĘKSZĄ NIECIERPLIWOŚCIĄ OCZEKUJEMY NA MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA Z TOBĄ.

CHCEMY POWIERZYĆ CI NASTĘPUJĄCE OBOWIĄZKI:
•

projektowanie oraz implementowanie aplikacji internetowych, w tym wspierających płatności, przetwarzanie dużej ilości danych,
jak również aplikacji automatycznie wyszukujących różne informacje w wielu źródłach w Internecie

•

implementowanie nowych funkcji i poprawek w istniejących aplikacjach internetowych (niewielka ilość prac utrzymaniowych,
duża ilość prac rozwojowych)

•

ścisłą współpracę z doświadczonymi architektami oprogramowania, wraz z wpływem na kształt oraz sposób działania tworzonych
narzędzi

DODATKOWO OFERUJEMY:
•

kontakt z najnowszymi technologiami oraz niespotykaną różnorodność tematyczną projektów realizowanych w firmie

•

możliwość realizowania własnych, innowacyjnych projektów oraz pomysłów

•

dostęp do warsztatu (m.in. frezarka, tokarka, ploter CNC, drukarki 3D)

•

elastyczne godziny pracy

•

współpracę z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą

•

szkolenia wewnętrzne, udział w spotkaniach, seminariach oraz konferencjach

•

bardzo dobre warunki pracy, nowoczesny sprzęt, świeże owoce i pyszną kawę

•

dostęp do dodatkowych świadczeń (Multisport, Medicover)

•

swobodną atmosferę, brak dress code’u, nieformalne relacje

•

mnóstwo ciekawych wyzwań i szans rozwoju

•

nowoczesne, doskonale skomunikowane biuro w centrum Warszawy

Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez RDLabs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach
rekrutacyjnych prosimy o dodanie następującej zgody: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.”
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