Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k.
Lider w obsłudze prawnej oraz dochodzeniu należności na każdym etapie postępowania

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

FRONT-END DEVELOPER
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•

tworzenie nowych funkcjonalności aplikacji – narzędzi biznesowych,

•

udział w projektach opartych na nowoczesnych technologiach i frameworkach z doświadczonymi developerami,

•

rozwijanie wraz z zespołem interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami oraz mikrousług,

•

uczestniczenie w decyzjach dotyczących doboru technologii do konkretnego zadania,

•

testowanie, przegląd i kontrola kodu.

W zamian za Twoje zaangażowanie w wykonywane zadania oferujemy:
•

możliwość wyboru formy współpracy – umowa o pracę bądź umowa B2B,

•

wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia,

•

pracę w centrum miasta w dogodnym punkcie komunikacyjnym,

•

benefity pracownicze (m.in. prywatna opieka medyczna)

•

możliwość rozwoju i aktywnego udziału w projektach rozbudowy systemów Kancelarii,

•

wsparcie ze strony profesjonalistów,

•

pracę w przyjaznej atmosferze i zgranym zespole.

Czego oczekujemy?
•

minimum trzy lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,

•

bardzo dobrej znajomości HTML5 ( tworzenie front-end w technologii single-page application),

•

znajomości technologii WEB'owych: REST, SOAP,

•

komunikatywności oraz umiejętności efektywnego dzielenia się wiedzą.

Dodatkowe atuty:
•

mile widziane doświadczenie w pracy z aplikacjami do windykacji należności,

•

znajomość PHP, SQL, Python,

•

znajomość framework SmartClient oraz Node.js,

•

znajomość biblioteki Flask.

DOŁĄCZ DO NAS!
Wyślij CV na adres kariera@panfil.pl z dopiskiem „Front-end Developer”.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez
Kancelarię Prawniczą Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)."
Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie do powyższej klauzuli dodatkowo następującej klauzuli: "Wyrażam
również dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Kancelarię Prawniczą Maciej Panfil i
Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych."
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka
Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty
elektronicznej: iod@panfil.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie: imienia (imion) i
nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w takim przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy,
o ile nie wskaże Pani/Pan terminu krótszego;
6. posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to również zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
przyszłych rekrutacji;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) – w zakresie danych osobowych wynikających z treści tego przepisu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana kandydatury w
procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

