Zainteresowany objęciem stanowiska
4GL Developer?
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:






Udział w projektach IT oraz dostarczaniu rozwiązań dla biznesu
Prace projektowe i programistyczne
Tworzenie nowych aplikacji, modyfikacje i rozwój istniejących
Dokumentacja zaimplementowanych rozwiązań
Zapewnienie jakości tworzonych rozwiązań

Czego oczekujemy?






Min. 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Dobrej znajomości:
 Języki: Progress 4GL / ABL, PL/SQL
 Bazy danych: Progress 4GL 11.7+, Oracle 11+
Umiejętność pracy w zespole i bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Dodatkowym atutem będzie znajomość Progress Application Server for OpenEdge.

Co damy w zamian?




Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę
Bogaty pakiet socjalny
Możliwość pracy przy ciekawych projektach

Zgłoszenia, wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji prosimy
kierować na adres kadry@pekao-fs.com.pl.
Zgłoszenia niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI
w: Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. z
siedzibą ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby
procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia, procesu rekrutacji
a w przypadku pozytywnego jej wyniku sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy
czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w spółce Pekao Financial Services Sp. z o.o. jest możliwy poprzez
email:
iod@pekao-fs.com.pl
3. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji
przed podjęciem zatrudnienia.

…………………
podpis

