Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Naszą misją jest niesienie pomocy medycznej wszystkim, którzy jej potrzebują, udzielamy
świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz lotniczego
transportu sanitarnego. Możemy pochwalić się 23 bazami na terenie całego kraju, a w nich
27 śmigłowcami i dwoma samolotami.
Aktualnie poszukujemy
Młodszy Programista
Miejsce pracy: Zielona Góra (Przylep – Lotnisko)
Twój zakres obowiązków:
 Budowa, rozwój oraz utrzymanie oprogramowania służącego do wspomagania pracy
zespołów ratunkowych oraz innych systemów wspierających wykonanie zadań statutowych
w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
 podejmowanie działań mających na celu utrzymanie właściwego działania systemu,
 implementacja, dokumentacja oraz testowanie wybranych funkcjonalności systemu.
Nasze wymagania:
 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z informatyką lub oprogramowaniem,
 doświadczenie w programowaniu (języki obiektowe),
 znajomość języka SQL oraz zagadnień z zakresu baz danych umożliwiającej realizację zadań
programistycznych,
 umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć rozwoju kompetencji, gotowość
do podejmowania wyzwań,
 zaangażowania w wykonywane obowiązki,
 swobodna komunikacja w języku angielskim.
Wprowadzimy Cię w stosowane przez nas technologie i oprogramowania:
 HCL Notes,
 MS Visual Studio,
 NetBeans,
 C#,
 Java,
 Java EE,
 Lotus Script / Visual Basic,
 GlassFish,
 Relacyjne bazy danych,
 JavaScript,
 PHP.
Oferujemy:
 stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę,
 pracę na pełen etat w wymiarze 7 godzin 35 minut (8:00-15:35),
 miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole,
 pakiet benefitów (m. in. dofinansowanie do działalności sportowej, bony świąteczne),
 możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia w podmiocie, który jest jednocześnie
zakładem opieki zdrowotnej i operatorem lotniczym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
dat@lpr.com.pl
z dopiskiem w temacie:
„Nazwa stanowiska – Imię i Nazwisko”

Poznaj nas bliżej:
https://www.facebook.com/latamybyratowac/
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w
Warszawie przy
ul. Księżycowej 5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy Kodeks pracy z dnia 26
czerwca 1974 r. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem https://www.lpr.com.pl/pl/rodo
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Kandydatami.
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

