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New Millennium Spółka z o.o. Nowoczesne Technologie Internetowe z siedzibą w Legnicy projektuje, 
wdraża i pozycjonuje strony i sklepy www. Programujemy i oferujemy SYSTEMY CRM, CMS i B2B. 
Wykonujemy  REBRANDING  FIRMY,  LOGA  I  WIZERUNKU.  Jesteśmy  autorem  i  wykonawcą 
nowoczesnej  platformy  "Marketing  SMS"  umożliwiającej  informowanie  klientów  o  ważnych 
wydarzeniach przy pomocy wiadomości SMS. Zapewniamy również profesjonalną obsługę techniczną 
firm. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

                         PROGRAMISTA  PHP/HTML

Wymagania:

* bardzo dobra znajomość języków programowania HTML, PHP,

* znajomość języka angielskiego,

* umiejętność pracy w zespole,

* umiejętność pracy z klientem,

* umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,

* doświadczenie w w/w zakresie kilka lat – mile widziane.

Zakres obowiązków:

* praca przy projektach – programowanie od podstaw stron i sklepów internetowych,

* przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,

* obsługa serwisów internetowych klientów,

* kontakt w klientem.

Firma oferuje:

* stabilną współpracę w oparciu o umowę o pracę,

* wymiar etatu - do uzgodnienia,

* udział w szkoleniach, seminariach,

* miłą atmosferę pracy,

* wynagrodzenie podstawowe + premia (do uzgodnienia).

Oferty z CV prosimy przesyłać na adres mail: kw@newmillennium.pl

Do ofert można załączyć przykłady swoich prac np. podając linki do stron internetowych itp.

Kontakt telefoniczny 504 437 681    pon. śr. pt. w godz. 9-17,     wt. czw. w godz. 10-18

W ofercie prosimy o umieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
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Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.


