
 

iOS Developer w Świdnicy 
____________________________________________________________ 

Jesteśmy RST - świdnicką firmą IT, która tworzy użyteczne produkty dla tysięcy użytkowników. Satysfakcję              
czerpiemy z zadowolenia klientów, a nasze produkty wynikają z ich realnych potrzeb. Zespoły pracują w Scrumie i                  
same wybierają technologie czy narzędzia. U nas nie idziesz ślepo za niezrozumiałą specyfikacją - przeciwnie -                
jesteś twórcą czegoś przydatnego i potrzebnego. Rozumiesz co robisz. RST to rozwój i poszukiwanie nowych               
rozwiązań. Możesz wykorzystać swoje mocne strony i jedną celną uwagą zmienić kierunek firmy - słuchamy Cię już                 
od pierwszego dnia pracy.  
 
Aktualnie poszukujemy iOS Developera w Świdnicy. 
 
→ posiadasz minimum 1 rok doświadczenia w programowaniu i rozwijaniu aplikacji mobilnych w systemie              
iOS  
→ znasz bardzo dobrze języki programowania Objective-C oraz SWIFT 
→ znasz środowisko Xcode lub AppCode 
→ znasz system iOS, zarówno od strony użytkownika, jak i programisty 
→ znasz metodyki projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania (TDD) 
→ posiadasz podstawową znajomości systemu kontroli wersji GIT 
→ masz otwarty umysłu, jesteś kreatywny oraz chcesz się rozwijać i poszerzać własne kompetencje 
 
oraz dodatkowo:→ znasz Core Animation, RestKit, Core Data będzie dodatkowym atutem. 
 
to prześlij nam swoje CV na praca@rst.com.pl  
 
W RST:  

● Pracujesz w samoorganizujących się zespołach w których każdy jest inny - wierzymy, że siła tkwi               
w różnorodności, dzięki czemu ciągle możesz się rozwijać.  

● Pracujesz w pokoju razem ze swoim zespołem. Wszędzie mamy otwarte drzwi, do każdego             
możesz zwrócić się o pomoc.  

● Codziennie jadasz przygotowane dla nas śniadania  
● Szanujemy rytm Twojego życia - jesteśmy elastyczni i dbamy o work-life balance. 
● Zapewniamy Ci stabilną formę zatrudnienia - Umowę o pracę lub B2B.  
● Możesz skorzystać z pakietu Multisport i opieki medycznej Luxmed. 
● Masz możliwość rozwoju - oferujemy szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, jak i konferencje           

branżowe.  
 
Prosimy o zmieszczenie w CV następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych             
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę RST Sp. z o. o. sp. k.                 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z               
2015r., poz. 2135 z późn. zm.). 
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