specjalizuje się w badaniach i rozwoju zaawansowanego oprogramowania systemowego.
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.
Więcej informacji – www.9livesdata.com.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko

Big Data Developer
Opis projektu:
Interesują Cię projekty związane z BigData / Machine Learning rozwijane we współpracy
z naukowcami z Doliny Krzemowej? Dobrze trafiłeś.
Od 2 lat pracujemy nad systemem, który automatyzuje szereg procesów analizy predykcyjnej.
Dostarczane przez nas narzędzie dramatycznie upraszcza i przyspiesza pracę nawet początkujących
analityków danych. Jednocześnie tworzone modele mają wyższą skuteczność niż te będące
wynikiem pracy wysoko wykwalifikowanych naukowców korzystających z obecnie dostępnych
na rynku narzędzi (SAS, SPSS).
Testy u dużych klientów z różnych segmentów rynku (m.in. SMBC, JapanAirlines, MS&AD)
potwierdziły mnogość zastosowań, jakość wyników i szybkość ich dostarczenia. Przykładowo,
w 1 dzień nasz system był w stanie wykonać pracę która wielu wykwalifikowanym pracownikom
do tej pory zajmowała 2 miesiące. Jest to możliwe dzięki unikatowemu algorytmowi, który
automatycznie generuje własności z danych klienta ("feature engineering"). W kolejnej fazie
własności te są wykorzystywane do uczenia maszynowego.
Nasz system jest już dostępny na rynkachu japońskim (od lipca) i amerykańskim (od listopada).
Niemniej ciągle mamy głowy pełne pomysłów a ręce pracy. Chciałbyś nam pomóc?
Zapraszamy!

Czego wymagamy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyższego wykształcenia informatycznego
Doświadczenia w pracy nad dużymi projektami
Nastawienia na jakość wytwarzanego kodu
Dobrej znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie
Innowacyjnego a zarazem logicznego myślenia
Otwartości na wyzwania
Umiejętności pracy w zespole
Komunikatywności
Samodzielności (nigdy samotności :))

Mile widziane:
•
•
•
•
•

Doświadczenie w programowaniu w Scali
Doświadczenie w pracy we frameworku Apache Spark
Dobra znajomość zagadnień z zakresu Machine Learning
Doświadczenie w pracy z narzędziami: Docker, Git, Jira, HDFS, SQL
Umiejętność czytania matematycznych artykułów naukowych

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Pracę w małych zespołach (3-5 osób) w wydzielonych pokojach
Nowatorskie projekty: distributed systems, storage, big data, computer vision i inne
Kreatywnych i chętnie dzielący się doświadczeniem współpracowników w firmie
Luźną i przyjazną atmosferę
Dobrą lokalizację: przy samym metrze Kabaty
Elastyczność: rozumiemy, że niektórzy muszą wychodzić o 15, a inni lubią pracować dłużej
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 w języku angielskim
na adres hr@9livesdata.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

