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MISKOLC
Frontend fejlesztFrontend fejlesztőő

Leírás
Partnerünk információ-technológiai szaktanácsadással, munkaerő beszerzéssel foglalkozik.

!

 Jelentkezz hozzájuk frontend fejlesztőnek, ha szívesen hasznosítanád a gyakorlatban is a már megszerzett tudásod!

Feladatok: 

"

 Front-end fejlesztés (VUE) valamennyi AJAX szolgáltatással kiegészítve

"

 Fő feladat üzleti alkalmazások fejlesztése

✔

 Elvárások:
- Nappali tagozatos aktív/passzív hallgatói jogviszony informatikai területen
- JavaScript, SQL ismeret
- Céges szabványok szerinti fejlesztési környezet – amelyhez alkalmazkodni kell 
- Céges szabványok szerinti kódolás 
- Csoportmunka és több feladat végrehajtása egyidőben

Biztosított feltételek:

$

 Induláskor 3-4 hetes tréninget tart a cég, ahol fejlesztési környezet és BPM rendszer megismerése a cél, sikeres teszt esetén bruttó 100.000 Ft a díj

$

 Irodai munkavégzés – !zikailag egy fejlesztő csapattal együtt (Kazincbarcikai irodában)

$

 Hálózati hozzáférést a cég biztosít a szükséges erőforrásokhoz

$

 Saját számítógép használata előny

$

 Fejlődési és tapasztalatszerzési lehetőség,

$

 Hosszútávú munkalehetőség, később akár főállás

$

 Utazási bérlet biztosított

Munkaidő:
hétköznaponként 8 és 18 óra között

Szükséges nyelvtudás
Angol (Középfok)

Kiválasztásnál előnyt jelent
Agilis módszertan ismeret • SQL, Oracle, VUE, Visual Studio Code ismerete előnyt jelent • IBM BPM platform ismerete előnyt jelent • További értékes ismeretnek tekintett tudás
a Web fejlesztés, VUE illetve a Visual Studio Code

Heti óraszám
24 - 40 óra

Munkavégzés helye

IdIdőőpontfoglaláspontfoglalás
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Hívjatok fel!
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! Regisztráció (/regisztracio)
" Bejelentkezés

E-mailE-mail

JelszóJelszó

 (/)

https://booked4.us/schonherz_iskolaszovetkezet/Places
https://schonherz.hu/elfelejtett-jelszo
https://schonherz.hu/regisztracio
https://schonherz.hu/


2020. 02. 27. 10:44Frontend fejlesztő - Schönherz Iskolaszövetkezet

Page 2 of 2https://schonherz.hu/diakmunka/miskolc/fejleszto---tesztelo/29842-frontend-fejleszto

  

Kazincbarcika

Fizetés
Br. 1600-2500 Ft/óra

ÉrdeklÉrdeklőődömdöm AjánlomAjánlom VisszaVissza (/diakmunkak/miskolc/fejleszto---tesztelo) (/diakmunkak/miskolc/fejleszto---tesztelo)

#
Kelen Irodaház 1115 Budapest,

Bartók Béla út 152/H
(https://goo.gl/maps/33sKd6pqQ7S2)

$
info@schonherz.hu

(mailto:info@schonherz.hu)

%
Tel: +36 1 296 2526

(tel:+3612962526)

&
Mobil: +36 70 698 8167

(tel:+36706988167)

'
Fax: +36 1 365 3004

Oldalunkon sütiket használunk a jobb működésért. RendbenRendben
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