
 
 

Programista JAVA Senior 

Miejsce pracy: Białystok 
Nr ref. PJS-B 0418 

Dołącz do NASK – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego specjalizującego się 
w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleinformatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Instytut realizuje zadania w obszarach: naukowym, doradczym, edukacyjnym oraz gospodarczym. NASK to atrakcyjne  
i przyjazne miejsce pracy, w którym wiele się nauczysz i rozwiniesz skrzydła. 

Od Kandydatów oczekujemy: 

 bardzo dobrej znajomości języka Java 8; 

 bardzo dobrej znajomości Spring Framework; 

 bardzo dobrej znajomości Spring Boot; 

 bardzo dobrej znajomości Hibernate/JPA; 

 dobrej znajomości SQL i doświadczenia w pracy z relacyjnymi bazami danych SQL; 

 znajomości zasad Clean Code;  

 praktycznej znajomości wzorców projektowych; 

 umiejętności testowania oraz dokumentowania tworzonego kodu; 

 minimum 4-letniego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania; 

 znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej, 

 kreatywnego podejścia do realizowanych zadań; 

 chęci doskonalenia swoich umiejętności; 

 sumienności, dokładności i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań; 

 zaangażowania, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole; 

 gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu. 

Dodatkowym atutem będzie: 

 wykształcenie informatyczne lub inne wykształcenie techniczne poparte doświadczeniem w programowaniu  
w językach wysokiego poziomu; 

 znajomość serwerów aplikacyjnych (np. WildFly, Jboss lub Weblogic); 

 znajomość Docker/Kubernetes; 

 podstawowe umiejętności pracy z systemem Unix / Linux; 

 znajomość technologii Web: HTTP, Web Services, REST; 

 znajomość systemów kontroli wersji oraz narzędzi ciągłej integracji (GIT, Maven, Jenkins); 

 umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych; 

 doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych na Android lub iOS. 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: 

 projektowanie, implementację i utrzymanie nowoczesnych aplikacji zgodnie z dostarczoną specyfikacją; 

 tworzenie rozszerzeń i poprawek dla już funkcjonujących modułów; 

 testowanie oprogramowania; 

 tworzenie dokumentacji projektowo-wdrożeniowej; 

 współpracę z zespołem programistów i realizację założeń biznesowych. 

Oferujemy: 

 udział w dużych, unikalnych w skali Polski projektach z obszaru administracji publicznej; 

 przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny pracy; 

 intensywny rozwój zawodowy – szkolenia, certyfikacje; 

 atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności; 

 pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport). 

 
Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie CV opatrzonego klauzulą: "Wyrażam zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)” na adres email: rekrutacja@nask.pl. 

W zgłoszeniach prosimy powoływać się na numer ref.: PJS-B 0418, umieszczając go w temacie e-mail.  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami. 
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