
Programista Java  
Miasto: Katowice, Gliwice 

 

Wyzwania: 

- Rozwój systemu odpowiedzialnego za komunikację aplikacji klienta z wewnętrznymi systemami  

- Praca nad projektem backendowym w którym został stworzony core systemu 

- Tworzenie połączeń do komunikacji 

- Zespół: Developerzy, Analitycy, Testerzy 

 

Wymagamy: 

- Umiejętności programowania w Java 8 lub zbliżonej wersji 

- Doświadczenie w pracy z JEE 6 

- Bardzo dobrej znajomości Spring 

- Znajomości baz danych Oracle 

- Znajomości SQL 

- Znajomości webservices: REST oraz SOAP 

- Umiejętności tworzenia testów jednostkowych 

- Umiejętności wykorzystywania wzorców projektowych 

 

Oferujemy: 

- Konkurencyjne wynagrodzenie 

- Kartę MultiSport 

- Medicover 

- Opiekę Menadżera Kariery 

- Elastyczne formy zatrudnienia 

- Różnorodne projekty 

- Inne… (zapytaj nas) 

 

Jeśli jesteś zainteresowany tą lub innymi propozycjami, napisz do nas: 

Ewelina.gondzik@nbc.com.pl   Aleksandra.lach@nbc.com.pl  

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

NBC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 251a 53-234 Wrocław, będzie przetwarzała dobrowolnie podane dane 

osobowe w celach rekrutacyjnych. Po skontaktowaniu się z wybranymi kandydatami, za odrębnie udzieloną zgodą w/w dane 

osobowe będą udostępnione podmiotowi z branży nowych technologii, który oferuje nawiązanie współpracy. Osobom 

aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody. 

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NBC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław, 

moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia zleconego procesu rekrutacji oraz 

udostępnienie moich danych osobowych podmiotowi z branży nowych technologii, który oferuje nawiązanie współpracy na 

stanowisku Programista Java."  

 

"Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez NBC Sp. z o.o. w/w danych osobowych, w celu prowadzenia 

przyszłych procesów rekrutacyjnych 
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Programista Java  
Miasto: Katowice, Gliwice 

 

Wyzwania: 

- Wykonywanie działań poprawiających szybkości i niezawodności wykonywania procesów przez system 

- Praca w metodologii Domain Driven Design 

- Wykorzystywanie wzorców projektowych 

- Rozwój systemu, który przyjmuje duże ilości transakcji oraz procesuje transakcje zgodnie z 

założeniami biznesowymi 

 

Wymagamy: 

- Umiejętności programowania w Java 8, J2EE 6 

- Znajomości serwera aplikacyjnego JBoss oraz web service REST 

- Znajomości EJB 3.1 oraz JMS 

- Bardzo dobrej znajomości Hibernate 

- Doświadczenia w pracy z bazami Oracle 

- Znajomości JUnits oraz Mockto 

- Znajomości AngularJS, Bootstrap oraz JQuery 

- Znajomości Maven 

 

Oferujemy: 

- Konkurencyjne wynagrodzenie 

- Kartę MultiSport 

- Medicover 

- Opiekę Menadżera Kariery 

- Elastyczne formy zatrudnienia 

- Różnorodne projekty 

- Inne… (zapytaj nas) 

Jeśli jesteś zainteresowany tą lub innymi propozycjami, napisz do nas: 

Ewelina.gondzik@nbc.com.pl   Aleksandra.lach@nbc.com.pl 

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

NBC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 251a 53-234 Wrocław, będzie przetwarzała dobrowolnie podane dane 

osobowe w celach rekrutacyjnych. Po skontaktowaniu się z wybranymi kandydatami, za odrębnie udzieloną zgodą w/w dane 

osobowe będą udostępnione podmiotowi z branży nowych technologii, który oferuje nawiązanie współpracy. Osobom 

aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody. 

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NBC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław, 

moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia zleconego procesu rekrutacji oraz 

udostępnienie moich danych osobowych podmiotowi z branży nowych technologii, który oferuje nawiązanie współpracy na 

stanowisku Programista Java." "Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez NBC Sp. z o.o. w/w danych 

osobowych, w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. 
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Tester Manualny/Tester Automatyczny 
Miasto: Katowice, Gliwice, Piekary Śląskie 

 
 

Kogo szukamy: 
W zależności od projektu poszukujemy zarówno testerów manualnych, jak i automatycznych (także osób, które 

mają doświadczenie w testach manualnych, ale chcą rozwijać się w kierunku testów automatycznych).  

Projekty oparte na .NET lub Javie. 

 
Zakres obowiązków: 
(w przypadku testera manualnego m.in.) 

- przeprowadzanie testów manualnych 

- tworzenie przypadków testowych i scenariuszy testowych 

- współtworzenie dokumentacji 

 

(w przypadku testera automatycznego m.in.) 
- tworzenie i utrzymanie autorskiego frameworka do automatyzacji testów funkcjonalnych 

- projektowanie skryptów testów automatycznych i ich optymalizacja 

- zapewnienie wsparcia w zakresie automatyzacji testów w zespołach wytwórczych 

Wymagania: 

- przynajmniej półroczne doświadczenie w obszarze testowania 

Oferujemy: 

- Konkurencyjne wynagrodzenie 

- Kartę MultiSport 

- Medicover 

- Elastyczny czas pracy 

- Opiekę Menadżera Kariery 

- Elastyczne formy zatrudnienia 

- Różnorodne projekty 

- Inne… (zapytaj nas)  

 

Jeśli jesteś zainteresowany tą lub innymi propozycjami, napisz do nas: 

Ewelina.gondzik@nbc.com.pl   Aleksandra.lach@nbc.com.pl 

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

NBC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 251a 53-234 Wrocław, będzie przetwarzała dobrowolnie podane dane 

osobowe w celach rekrutacyjnych. Po skontaktowaniu się z wybranymi kandydatami, za odrębnie udzieloną zgodą w/w dane 

osobowe będą udostępnione podmiotowi z branży nowych technologii, który oferuje nawiązanie współpracy. Osobom 

aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody. 

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NBC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław, 

moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia zleconego procesu rekrutacji oraz 

udostępnienie moich danych osobowych podmiotowi z branży nowych technologii, który oferuje nawiązanie współpracy na 

stanowisku Tester."  

"Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez NBC Sp. z o.o. w/w danych osobowych, w celu prowadzenia 

przyszłych procesów rekrutacyjnych. 
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