Munkaköri leírás – Szoftverfejlesztő

CÉG BEMUTATÓ
30 év az iparban, és kicsivel kevesebb az energiamenedzsmentben. Nagyjából azóta foglalkozunk ezzel
a témakörrel, amióta az első ilyen jellegű igények megjelentek. Eleinte még az alap, később az egyre
bonyolultabb kimutatások elkészítése, melyek segítségével jelentős megtakarításokat eszközölhettek a
klienseink. Persze nem feltétlenül mindent saját kútfőből, voltak / vannak segítőink is. Energetikusok,
akik ki tudnak szúrni egy-egy hisztorikus görbéből valami rendszerszintű működést, amit aztán tudunk
már algoritmizálni.
Klienseink közt minden fellelhető. Az egészen kicsitől a városokat felölelő rendszerekig, ahol már
100.000 vagy akár milliós nagyságrendű végpont is van. Ezeknek az adatainak letárolása, és gyorsan (pár
msec áll csak rendelkezésre, ennyi türelmük van az embereknek… J ) visszaadása csupán az alap kihívás.
Innentől kezdődnek az igazi feladatok, melyek megoldásához az alábbiak fontosak.

A LEENDŐ MUNKATÁRS FELADATAI:
•
•
•
•
•

Meglévő rendszerek tesztelése, fejlesztése, oktatása.
Meglévő programok tesztelése, továbbfejlesztése új modulokkal C# nyelven.
Új, egyedi (jellemzően webes) alkalmazások készítése (ASP.NET, vagy PHP nyelveken)
Meglévő mobil alkalmazások tesztelése, fejlesztése
A szaktudás folyamatos fejlesztése

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
•
•
•
•
•
•
•

Programozási gyakorlat C# nyelven
Programozási gyakorlat PHP és/vagy ASP.NET nyelven
Objektumorientált szoftverek készítésében való tapasztalat
Egyaránt önálló és csapatmunkára való hajlandóság
Tanulási hajlandóság
Felsőfokú végzettség
Problémamegoldó képesség

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
•
•
•
•

Vision SCADA rendszer ismerete
Angol nyelvtudás
Villamosmérnöki gondolkozás
Android vagy egyéb mobil platformon szerzett gyakorlat

AMIT KÍNÁLUNK:
•
•
•
•

Kihívásokkal teli feladatok
tapasztalt kollegák mellett tanulhatsz
Fiatal, dinamikusan fejlődő csapat részese lehetsz
Kellemes munkakörnyezetben, és biztos munkahelyen dolgozhatsz.

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE:
•
•
•
•

IT programozás, fejlesztés
IT rendszergazda (ha van ilyen)
Programozó, fejlesztő
Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
•
•

1 év C# nyelven
1 év webes környezetben

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
•

Nem szükséges

MUNKAVÉGZÉS HELYE
•

Budapest

JELENTKEZÉS MÓDJA
•
•

Jelentkezés az https://energrade.hu/cegunk/karrier/ oldalon az adatok kitöltésével és
önéletrajz elküldésével
Vagy az önéletrajz elküldése az info@energrade.hu email címre

