
Formularz ofert pracy lub stażu

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Biuro Karier
ul. ks. M. Lutra 4
54-239 Wrocław

tel. 71 799 19 37, wew. 33 / fax 71 799 19 37, wew. 23
e-mail kariera@horyzont.eu
www.horyzont.eu

Pełna nazwa firmy/instytucji Osoba kontaktowa

Adres tel./fax
tel. kom.
e-mail:
www

KRÓTKA INFORMACJA O FIRMIE / INSTYTUCJI
(profil działalności, wielkość firmy, oddziały/filie itp.)

OFEROWANE STANOWISKO

       Liczba stanowisk:________

WYMAGANIA

OPIS ZADAŃ (ZAKRES OBOWIĄZKÓW)

WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” 
ul. ks. Marcina Lutra 4 54 - 239 Wrocław
tel. 71 799-19-37 wew. 22, 23 fax. 71 799-19-37 wew. 23
e-mail: dziekanat@horyzont.eu 

Łukasz
Maszyna do pisania
GLK Multimedia Sp. z o. o.

Łukasz
Maszyna do pisania
Łukasz Kiełbasa

Łukasz
Maszyna do pisania
Kamińskiego 17/19 Łódź

Łukasz
Maszyna do pisania
695001108

Łukasz
Maszyna do pisania
kontakt@welearning.pl

Łukasz
Maszyna do pisania
www.welearning.pl

Łukasz
Maszyna do pisania
WeLearning to wiodąca marka na rynku e-learningu, który obecnie rozwija się jeszcze szybciej. 
Jesteśmy zespołem, który zna się na tym, jak tworzyć nowoczesne systemy on-line, portale, aplikacje, platformy.

Łukasz
Maszyna do pisania
2

Łukasz
Maszyna do pisania
•Praktyczna znajomość języka PHP •Znajomości zasad programowania obiektowego •Znajomości relacyjnych 
baz danych np. MySQL •Znajomość HTML, CSS oraz JavaScript •Podstawowa znajomość Git •Samodzielność 
oraz dobra organizacja pracy •otwartość na nowe rozwiązania •Zdolność analitycznego myślenia

Łukasz
Maszyna do pisania
•Uczestnictwo w projektowaniu i tworzeniu nowych rozwiązań zgodnie z wymaganiami •Utrzymanie i 
modernizacja istniejących aplikacji internetowych •Analiza wymagań, tworzenie specyfikacji technicznej
•Dbanie o czytelność, jakość, wydajność i bezpieczeństwo kodu


Łukasz
Maszyna do pisania
Pełen etat/ B2B

Łukasz
Maszyna do pisania
Junior PHP Developer



(rodzaj umowy, czas pracy, wymagane dokumenty aplikacyjne itp.)

SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z FIRMĄ/INSTYTUCJĄ

Oferta ważna do:

      

Uwaga! Uprzejmie prosimy o powiadomienie Biura Karier WWSIS o zakończeniu i wynikach rekrutacji.

Brak daty ważności oferty spowoduje wygaśnięcie oferty po 30 dniach od jej zgłoszenia 

        

 

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” 
ul. ks. Marcina Lutra 4 54 - 239 Wrocław
tel. 71 799-19-37 wew. 22, 23 fax. 71 799-19-37 wew. 23
e-mail: dziekanat@horyzont.eu 

Łukasz
Maszyna do pisania
CV na adres kontakt@welearning.pl z dopiskiem Junior PHP Developer
Praca zdalna, elastyczne godziny. Preferowany kontrakty B2B.

Łukasz
Maszyna do pisania
e-mail na adres kontakt@welearning.pl

Łukasz
Maszyna do pisania
30.03.2021
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