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Jeżeli jesteś osobą, która lubi wspierać innych, mocno angażować się w bieżące działania oraz jest 
dociekliwa to jesteś osobą, której szukamy. Poszukujemy bowiem osoby, która uzupełni nasz zespół 
jako: 

Programista PHP 

Miejsce pracy: Lublin 

Opis stanowiska: 

Szukamy programisty języka PHP, którzy dołączy do naszego zespołu i zgodnie z metodyką SCRUM 

będzie tworzył dedykowane oprogramowanie dla naszych Klientów. Stanowisko cechuję się dużą 

swobodą w działaniu oraz wpływem na końcowy produkt.  

Wymagania:  
Od idealnego kandydata oczekuje się: 

• minimum 2-letniego doświadczenia na stanowisku Programista PHP, 

• bardzo dobrych, praktycznych umiejętności obiektowego programowania PHP (popartego 

zrealizowanymi projektami), 

• znajomości wzorców projektowych, 

• dobrej znajomości tematyki relacyjnych baz danych SQL, 

• bardzo dobrej znajomości HTML5, CSS, Javascript, AJAX, 

• umiejętności korzystania z systemów kontroli wersji (np. BitBucket, Git); 

• znajomości metod tworzenia oprogramowania w architekturze wielowarstwowej 

(w szczególności MVC), 

• podstawowych umiejętności obsługi systemu Linux, 

• szybkiego przyswajania wiedzy, 

• samodzielności w zakresie przydzielonych zadań, 

• umiejętności pracy w zespole, 

• solidności i terminowego realizowania zadań, 

• znajomości angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną. 

Dodatkowym atutem będzie:  

• znajomość frameworka CakePHP, 

• umiejętność pisania testów jednostkowych, 

• znajomość i chęć pracy w metodyce SCRUM, 

• znajomość podstaw UML. 

Oferujemy:  

• atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od posiadanych kwalifikacji, 

• kontakt z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, 

• miłą atmosferę w pracy oraz prowadzenie projektów w metodykach zwinnych (SCRUM), 

• możliwość współtworzenia niebanalnych, nowatorskich projektów. 
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Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z nami prosimy o przesłanie swojego CV i listu 

motywacyjnego na adres praca@startechnology.pl podając w tytule nazwę stanowiska pracy, na 

które jest składana aplikacja. 

W wiadomości prosimy dołączyć klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych. 

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 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." 
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