IT Back End Developer – Berlin, Gjermani
eppc kërkon një IT Back End Developer me kohë të plotë për klientin e saj, i cili është një kompani
ndërkombëtare interneti, me vendndodhje në Berlin.
NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM:
Kompania e përbërë nga një ekip i ri i suksesshëm ndërkombëtar, është duke kërkuar një IT Back End
Developer.
Kandidati ideal duhet të jetë i apasionuar pas design-it. Ai do të ketë mundësi të punoj në një mjedis
profesional dhe sipërmarrës, e me mundësi të shkëlqyera për karrierë.
Kompania ofron produkte të projektimit dhe mobilje të cilat janë të disponueshme për tu blerë në pikat e tyre
të shitjes online.
Kë r ke s at pë r k ë të po zi ci o n j an ë :
•
•
•
•
•
•
•

Minimalisht 3 vjet përvojë në PHP, si PHP5;
Përvojë praktike në mjetet e-commerce si Magento dhe MVC;
Përvojë në MySQL, Memcached dhe APC (Alternative PHP Cache);
E vlerësueshme, përvoja në JavaScript, Ruby on Rails, Confluence dhe Pivotal Tracker dhe PHPUnit;
Dëshirë për të përftuar njohuri në lidhje me teknologjitë e reja dhe arkitekturat software;
Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze; (njohja e gjuhës gjermane përbën avantazh);
Gadishmëri për tu integruar në një ekip pune shumë të motivuar.

P ër gj eg jësi të K r ye s o r e :
•
•
•
•

Përgjegjësi për të drejtuar projektin deri në përfundim të tij;
Zhvillon dhe realizon projektet e veta;
Punon ngushtë me ekipin e Menaxhimit të Projektit;
Optimist për standartizimin e sistemit ekzistues.

Të dh ën at :
Pozicioni:
Vendndodhja:
Puna:
Pagesa:
Kontrata:
Aplikimet mbyllen:

IT Back End Developer;
Berlin, Gjermani;
Me kohë të plotë;
E shkëlqyer (sipas standarteve europiane);
Në terma afatgjatë;
31 Korrik 2013.

Si të a p li k on i :

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera
shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it:
recruitments@eppc.al
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen.
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

