IT Senior RoR Developer – Hamburg, Gjermani
eppc kërkon një IT Senior RoR Developer me kohë të plotë për klientin e saj, i cili është një kompani lider
ndërkombëtare interneti, me vendndodhje në Hamburg të Gjermanisë
NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM:
Kompania në përballje të vazhdueshme me kërkesat e tyre gjithnjë e në rritje, si dhe duke dashur njëkohësisht
të përmirësojë në mënyrë të vazhdueshme cilësinë e produktit, është në kërkim të një IT Ruby on Rails
Developer të kualifikuar, për tu bërë pjesë e ekipit të tyre të madh.
Kë r ke s at pë r k ë të po zi ci o n j an ë :
•
•
•
•
•
•
•
•

Përvojë pune jo më pak se 5 vjet si Ruby on Rails Developer;
Diplomë universitare në IT;
Proaktiv, krijues dhe inovativ;
Aftësitë në hartimin grafik përbëjnë avantazh;
Përvojë me Test-Driven Development dhe Agile software delivery (Scrum);
Familjarizimi me Haml, Sass ose Query përbën avantazh;
Përvojë me AWS dhe/ose Linux/ serverit Unix;
Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur.

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

Krijimi i karakteristikave të reja për platformën ekzistuese;
Përmirësimi i produktit dhe zhvillimi i mëtejshëm i tij;
Gjenerimi ideve dhe projektimi i koncepteve në realitet;
Të punuarit ngushtë me zhvilluesit tanë lider.

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

IT Senior RoR Developer;
Hamburg, 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.

