Jako światowy lider w dziedzinie technologii dla zastosowań kolejowych Bombardier Transportation posiada największą ofertę
produktową w branży kolejowej i dostarcza innowacyjne wyroby oraz usługi, które wyznaczają nowe standardy w zakresie
zrównoważonego transportu. Technologie Bombardier ECO4 oparte na czterech filarach – energii, wydajności, gospodarce i
ekologii – są energooszczędne, chronią środowisko i pomagają w kompleksowy sposób zwiększyć efektywność ruchu pociągów.
Centrala Bombardier Transportation mieści się w Berlinie, a Klienci firmy reprezentują bardzo zróżnicowane segmenty rynkowe.
Wyroby i usługi firmy dostarczono do ponad 60 krajów, a ponad 100 000 pojazdów produkcji Bombardier jest obecnie
eksploatowanych na całym świecie.
Obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Programista JAVA
Miejsce pracy: Katowice
Pracownik będzie członkiem zespołu podejmującego decyzje odnośnie projektowania i zmian architektury. Do zadań pracownika
należeć będzie rozwój architektury, zarządzanie wymaganiami oraz projekty interfejsów komunikacyjnych. Wymagany będzie
udział w projektowaniu, kodowaniu i weryfikacji modułów oprogramowania oraz w rozwiązywaniu problemów w istniejących
aplikacjach systemu. Praca odbywać się będzie w ramach międzynarodowego zespołu, pracującego nad komputerowym
systemem sterowani i zarządzania ruchem kolejowym oraz systemem zdalnej diagnostyki urządzeń kolejowych.
Nasze oczekiwania:
 Wykształcenie wyższe techniczne: Informatyka, Elektronika lub Automatyka,
 Dobra znajomość języka JAVA EE, zapytań SQL oraz relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MS SQL Server)
 Doświadczenie na podobnym stanowisku (min. 2 lata),
 Znajomość podstawowych wzorców projektowych, algorytmów i struktur danych,
 Umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole,
 Umiejętność szybkiego uczenia się,
 Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (min. B2).
 Znajomość systemów kontroli wersji i narzędzi automatyzujących budowę oprogramowania (SVN, Ant, Maven, Jenkins,
SonarQube),
Dodatkowym atutem będzie:
 Znajomość JMS (HornetQ), JSP, JPA, Hibernate, Spring, HTML5, CSS, REST, XML, AngularJS, JavaFX oraz baz danych
NoSQL
 Doświadczenie w zakresie projektowania i implementacji protokołów komunikacyjnych,
 Umiejętność / doświadczenie w programowaniu w języku C#.
Oferujemy:
 Udział w projektach mających na celu usprawnienie rozwiązań, z których codziennie korzystają miliony osób na całym
świecie,
 Pracę z wysokiej klasy specjalistami oraz aktywny wpływ na swój rozwój i plan szkoleń,
 Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, plan prywatnej emerytury,
bony na święta, dofinansowanie do wypoczynku letniego, karta Multisport).
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

ODNAJDUJ CO DNIA NOWE INSPIRACJE I MOTYWACJE DO ROZWOJU.
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta już dziś prześlij swoje CV na adres: rekrutacja.zwus@pl.transport.bombardier.com
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