LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. jest częścią globalnego koncernu LeasePlan Corporation N.V., światowego
lidera w zakresie usług zarządzania parkiem samochodowym. Spółki LeasePlan Corporation N.V. zatrudniają w 32 krajach
ponad 7400 pracowników i zarządzają flotą około 1,6 mln pojazdów.
LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. jest jednym z najszybciej rozwijających się oddziałów LeasePlan
Corporation. Obecnie spółka zatrudnia ok. 150 osób, zarządza flotą ponad 31000 samochodów świadcząc usługi dla ponad
2000 Klientów.

Programista/ka Aplikacji Biznesowych
Lokalizacja: Warszawa
Zakres obowiązków:
•
Realizacja prac programistycznych i wdrożeniowych
•
Wdrażanie rozwiązań w obszarze bankowości, ubezpieczeń, leasingu i zarządzania flot samochodowych,
•
Analiza i weryfikacja wymagań użytkowników,
•
Przygotowywanie skryptów testowych i wsparcie przy testach,
•
Prowadzenie dokumentacji realizowanych prac,
•
Wdrażanie rozwiązań w środowisku iSeries, Windows, WWW,
•
Wsparcie użytkowników aplikacji biznesowych

Wymagania / oczekiwania:
•
Ukończone studia wyższe lub w trakcie studiów z zakresu informatyki lub kierunków pokrewnych
•
Mile widziana znajomości jednego z języków programowania: Java, .Net, C#, XML,
•
Chęć i umiejętność szybkiego uczenia się nowych języków programowania
•
Mile widziana umiejętność programowania w jednym z języków: 4GL, RPG, RPG ILE,
•
Znajomość relacyjnych baz danych oraz SQL
•
Mile widziana znajomość środowiska iSeries
•
Mile widziana znajomość, platform integracyjnych, BPM,
•
Doświadczenie w ITIL, Agile, SCRUM,
•
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
•
Zdolności analityczne, rzetelność i dokładność
•
Komunikatywność i umiejętność efektywnej współpracy w zespole

Oferujemy:
•
Ciekawą, stabilną pracę w profesjonalnym środowisku, w dynamicznie rozwijającym się zespole LeasePlan,
w międzynarodowym środowisku
•
Doskonałą atmosferę pracy,
•
Prywatną opiekę medyczną,
•
Abonament sportowy.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres rekrutacja@leaseplan.pl z dopiskiem „Aplikacja na Stanowisko Programista/ka
Aplikacji Biznesowych” w temacie e-maila. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Więcej informacji na temat firmy
można uzyskać na www.leaseplan.pl lub www.leaseplan.com
„Administratorem Państwa danych osobowych będzie LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676
Warszawa („LeasePlan”). Dane zbierane są od Państwa w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i nie będą przekazywane innym administratorom
danych. LeasePlan informuje, że na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, kandydaci do pracy obowiązani są do podania swoich d anych osobowych w zakresie
wskazanym w tym przepisie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Jeżeli życzą sobie Państwo, by Państwa dane osobowe były przetwarzane przez LeasePlan dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych, uprzejmie
prosimy o wyrażenie zgody poprzez umieszczenie poniższej adnotacji: (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29. 08. 97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).

