
Europejskie Centrum Odszkodowań SA 

Kim jesteśmy: 

Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCO) jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-

Wschodniej. Wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od 
Towarzystw Ubezpieczeniowych. 

Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Od momentu powstania 
w 2004 roku, EuCO pomogło 200 tysiącom osób i uzyskało dla nich ponad 1,5 mld złotych odszkodowań. 

Spółka współpracuje z ponad 30 tysiącami agentów na terenie całego kraju oraz zatrudnia 200 pracowników w 
centrali w Legnicy. 

Programista C#/.NET 

Miejsce pracy: Legnica 
Region: dolnośląskie 

Do twoich obowiązków należeć będzie m.in.: 

 modyfikacje oraz rozwój istniejących aplikacji 

 tworzenie nowych aplikacji 

 migracja istniejącej aplikacji desktopowej do środowiska WEB 

 tworzenie dokumentacji 

 analiza problemów - analityka 

 testowanie 

Oczekiwania: 

 umiejętność programowania w językach C# (.NET), 

 dobra znajomość języka SQL (bazy danych Firebird, MS SQL, MySql) 

 dodatkowym atutem jest znajomość i/lub Delphi (pascal), HTML, PHP, Java 

Oferujemy: 

 możliwość rozwoju zawodowego 

 udział w projektach międzynarodowych 

 dodatkowe świadczenia w ramach pakietu socjalnego, w tym m.in. kartę Multisport, 

 wyjazdy integracyjne 

 przyjazną atmosferę w pracy 

 umowę o pracę na pełny etat 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Europejskie Centrum 
Odszkodowań SA z siedzibą w Legnicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby 
przyszłych rekrutacji. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Europejskie Centrum Odszkodowań SA z siedzibą w Legnicy przy 

ul. M.Kolbego 18. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem serwisu Pracuj.pl. 

https://www.pracuj.pl/praca/programista-c%23-net-legnica,oferta,5768965

