
Programista w Dziale Rozwoju Oprogramowania [miejsce pracy: Wrocław]

Projektujemy i wdrażamy zaawansowane rozwiązania informatyczne klasy ERP wspierające 
rozwój i wzrost efektywności w firmach naszych Klientów. Od 2000 roku ponad 70 firm z branży 
handlowej, produkcyjnej i usługowej wdrożyło system Sente. Klienci wybierają Sente ponieważ 
realizowane przez nas projekty skoncentrowane są na poprawie efektywności i wyników 
naszych Klientów. 

Co będzie należało do Twojego zakresu działań na tym stanowisku?

• Będziesz częścią zespołu działającego w metodyce SCRUM, rozwijającego aplikację 

klasy ERP

• Będziesz uczestniczył w procesie dostarczania oprogramowania, począwszy od etapu 

projektowania, przez wykonanie po wdrożenie

• Zdobędziesz i rozwiniesz wiedzę związaną z zagadnieniami ekonomiczno- 

biznesowymi dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw

Dołącz do nas, jeśli:

• jesteś absolwentem lub studentem ostatnich lat studiów informatycznych

• posiadasz dobrą znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL

• realizowałeś akademickie lub komercyjne projekty związane z tworzeniem struktur 

bazodanowych (procedury, indeksy, triggery, optymalizacja zapytań)

• możesz pochwalić się znajomością C#

• chcesz się uczyć oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

• cechujesz się zdolnościami analitycznego i logicznego myślenia

Dodatkowym atutem będzie dla nas:

• Znajomość C++

• Doświadczenie w tworzeniu aplikacji klasy ERP

• Znajomość systemu kontroli wersji GIT

• Wiedza biznesowa związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstw z różnych branż 

(finansów i ksiegowości, produkcji, kadr i płac, logistyki itp.)

• Znajomość dowolnego systemu ERP, CRM lub SCM



Co zyskujesz dołączając do naszego zespołu?

• Podczas pierwszych dni Twojej pracy przejdziesz cykl różnorodnych szkoleń 

technicznych i merytorycznych w ramach zaplanowanego dla Ciebie programu 

adaptacji, który przygotuje Cię do samodzielnej pracy. Otrzymasz duże wsparcie ze 

strony bardziej doświadczonych kolegów z zespołu.

• Wiemy, jak ważna jest możliwość rozwoju i swoboda w działaniu. Będziesz mógł 

samodzielnie dobierać sobie zadania, a w toku pracy zaprosimy Cię do szkoleń, dzięki 

którym zdobędziesz potrzebną wiedzę i poszerzysz dotychczasowe umiejętności.

• Weźmiesz udział w realizacji ciekawych zadań i poczujesz, że masz wpływ na efekty 

końcowe. Pracując z nami będziesz miał możliwość poznania technologii i rozwiązań 

stosowanych w złożonych systemach informatycznych klasy ERP.

• Otrzymasz od nas wszystko, co będzie Ci potrzebne do efektywnej pracy. Praca w 

zespole i wspólne dyskutuje nad najlepszymi rozwiązaniami to u nas podstawa 

działania. Ważne są także partnerskie relacje i otwarta komunikacja – zarówno 

pomiędzy pracownikami, jak i pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi.

• Wiemy też jak ważne dla Ciebie jest rozwijanie Twoich zainteresowań i życie prywatne. 

Elastyczny czas rozpoczęcia pracy pozwoli Ci pogodzić pracę z czasem spędzonym z 

przyjaciółmi i bliskimi.

• Dodatkowo będziesz mógł skorzystać z systemu kafeteryjnego i wybrać m.in. kartę 

Multisport Benefit, prywatną opieka medyczną, bilety do kina oraz wiele innych 

atrakcji.

Zapraszamy do wysyłania CV na adres praca@sente.pl wpisując w tytule "Programista w Dziale Rozwoju 

Programowania".

Dołącz do nas i przekonaj się, jak fascynująca może być praca!


	Programista w Dziale Rozwoju Oprogramowania [miejsce pracy: Wrocław]
	Co będzie należało do Twojego zakresu działań na tym stanowisku?
	Dołącz do nas, jeśli:
	Dodatkowym atutem będzie dla nas:
	Co zyskujesz dołączając do naszego zespołu?

