
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 

Projektant-Programista Python

Opis stanowiska:
Poszukujemy  Projektantów-Programistów  Python  do  projektów,  które  realizujemy  dla  naszych
partnerów z Japonii, USA i Niemiec.
Praca  polega  na  projektowaniu,  programowaniu  i  wdrażaniu  innowacyjnych  systemów
rozproszonych  pracujących  pod  kontrolą  systemu  LINUX.  Praca  w  małym  zespole,  oferująca
elastyczność  jak  w  startupie,  ale  jednocześnie  dająca  możliwość  korzystania  z  procedur  
i metodologii rozwoju oprogramowania sprawdzonych na dużych projektach międzynarodowych  
z użyciem takich narzędzi jak GIT i Jira.

Wymagania:
• Wykształcenie związane z informatyką
• Dobra znajomość Pythona i SQL (najchętniej PostgreSQL) 
• Znajomość  programowania  systemowego  (Linux)  i  zagadnień  związanych  z  systemami

operacyjnymi, w szczególności systemami plików 
• Komunikatywny angielski
• Innowacyjność, dążenie do zastosowania swojej wiedzy w praktyce
• Inicjatywa, kreatywność, zaangażowanie w realizowany projekt

   
Co 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)."
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