
9LivesData
specjalizuje się w badaniach i rozwoju zaawansowanego oprogramowania. Kładziemy nacisk na
bardzo wysoką jakość i niezawodność naszego oprogramowania. Nasza firma ma płaską strukturę,
w której każdy może wykazać się inicjatywą i wybrać własną drogę „kariery”. Stosujemy zwinne
techniki wytwarzania oprogramowania. Współpracujemy z zespołami i firmami w USA, Japonii,
EU. 

O projekcie
Bierzemy udział w unikalnym w skali światowej startupie mającym na celu dramatyczne (100x!)
przyśpieszenie zadań związanych z projektami typu Data Science. Już od etapu surowych danych
poprzez ich analizę, znajdowanie wartościowych własności (feature engineerig), tworzenie modelu
aż do jego szczegółowego wytłumaczenia (model and features explanation) i dostarczenia wyników
predykcji.  W  Warszawie  zajmujemy  się  rozwijaniem  silnika  tego  systemu  i  dostarczaniem
niezawodnej implementacji algorytmów w ścisłej współpracy z naukowcami z Doliny Krzemowej
(Cupertino).

P.S.
Wdrożenia już są w korporacjach Japońskich. Przed nami nowe wyzwanie – USA!

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko 

Software Engineer

Wymagania techniczne

• Wyższe wykształcenie informatyczne (ew. studenci 4 lub 5 roku)

• Doświadczenie w programowaniu w co najmniej jednym z języków: Scala (preferowane), 

C++, Java, Python, 
• Doświadczenie w tworzeniu niezawodnego, wydajnego i czytelnego kodu, 

• Znajomość metod i praktyk zapewnienia jakości, 

Pozostałe wymagania:

• Umiejętność pracy w zespole, 

• Komunikatywność, 

• Samodzielność,

• Innowacyjne a zarazem logiczne myślenie, 

• Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

Co oferujemy:

• Pracę w małych zespołach (3-5 osób) w wydzielonych pokojach,

• Kreatywnych i chętnie dzielący się doświadczeniem współpracowników w firmie (MIM i
nie tylko:),

• Luźną i przyjazną atmosferę (brak dresscode’u :),



• Dobrą lokalizację: przy samym metrze Kabaty
• Elastyczność:  rozumiemy,  że  niektórzy  muszą  wychodzić  o  15,  a  inni  lubią  pracować

wieczorem i rano się wyspać
• Podróże dla chętnych: jeździmy w delegacje do Japonii, USA i nie tylko

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji wysyłając swoje CV na adres
hr@9livesdata.com

Prosimy  o  dopisanie  następującej  klauzuli:  "Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych zawartych  w ofercie  pracy  dla  potrzeb  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą z  dnia
27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

mailto:hr@9livesdata.com?subject=rekrutacja%20na%20Programist%C4%99%20Python

