Dla naszego klienta, firmy zlokalizowanej w okolicach Świebodzina, poszukujemy kandydata na
stanowisko

SHAREPOINT DEVELOPER
/miejsce pracy: okolice Świebodzina, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internal developer for the digitization of business processes
Operation and further development of SharePoint and Atlassian Jira
Definition of technical concepts, development and implementation of processes and workflows in the
relevant systems
Development of applications in SharePoint
Definition and establishment of technical standards of the relevant systems
Review of technical concepts of external developers
Processing of tickets and solving problems in system operation
Training and consulting of users
Control of external service providers
Participation in global digitization projects

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

University studies of information technology or business informatics
profound knowledge in the digitization of business processes and enterprise architecture of
Microsoft SharePoint and Atlassian Jira
Many years of experience in the operation and further development of SharePoint and Atlassian Jira
Experience with implementation of requirements and user stories
Experience in describing, understanding the context and transforming it into workflows of business
processes (BPMN 2.0)
Knowledge in the design and implementation of workflows (NINTEX)
Experience in using agile methods
Project management experience - certification required

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: iwona.zurek@audit.com.pl
tel. 502 679 369
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