FULL STACK WEB DEVELOPER
O NAS
Surveily sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się Startup z obszaru Smart Factories, który tworzy rozwiązania
służące do automatyzacji nadzoru zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze oprogramowanie integruje się z
istniejącymi systemami monitoringu aby analizować obraz na żywo przy pomocy sztucznej inteligencji i wizji
maszynowej. Działamy na rynku od ponad 2 lat i wdrażamy nasze wielokrotnie nagradzane rozwiązania u klientów
z listy Fortune 500. W naszych działaniach wspiera nas ambitny zespół oraz kapitał inwestycyjny.
OPIS STANOWISKA
Jako Full Stack Web Developer będziesz pracował nad rozwojem platformy Surveily, a do Twoich obowiązków
będą należały:
●
Rozwijanie aplikacji webowej w React.js.
●
Rozwijanie API w .NET Core i C#.
●
Praca z infrastrukturą chmurową (AWS, Microsoft Azure), oraz on premise.
●
Rozwijaniem istniejących funkcjonalności oraz pracowaniem nad całkiem nowymi.
●
Udziału w całym procesie developmentu, od doboru technologii po ich wdrażanie.
●
Bliska praca ze Sztuczną Inteligencją i Wizją Maszynową, a także możliwość rozwoju w tym kierunku.
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Minimum 2 lata doświadczenia komercyjnego na podobnym stanowisku .
Bardzo dobra znajomość technologii front end (React JS/Redux/Saga/webpack/babel/bootstrap).
Znajomość ASP.NET Core i C# lub duża chęć nauki.
Umiejętność pisania testów (Unit Tests/UI Automation Tests).
Znajomość OAuth / OpenID Connect.
Dobrej organizacji pracy oraz umiejętności ustalania priorytetów.
Dynamiki w działaniu, nastawienia na dokonywanie zmian i usprawnień.
Umiejętności pracy pod presją czasu.
Swoboda w porozumieniu się w języku angielskim w mowie i piśmie (min. B2).
Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów: informatyka, matematyka, ﬁzyka lub dziedziny pokrewne.
Chęć pracy w startupie.
Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z zakresu Sztucznej Inteligencji lub Wizji Maszynowej.
OFERUJEMY

OFERTA PRACY- surveily.com
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Praca bezpośrednio z technicznymi założycielami w obszarze międzynarodowej innowacji, na tzw.
technologicznym “Bleeding Edge”.
Dużo wyzwań, ciągły rozwój oraz realny wpływ na rozwój ﬁrmy.
Miła i przyjazna atmosfera pracy.
Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B (do wyboru).
Wynagrodzenie 5000 - 10000 zł netto + VAT (B2B) w zależności od umiejętności i doświadczenia.
Zdobycie doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się ﬁrmie.
Karta Multisport.
ESOP/Udziały dla pracowników startupu.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA
WWW.SURVEILY.COM | INFO@SURVEILY.COM

