OFERTA PRACY

Programista PHP
Poszukujemy programisty frontendu z PHP. Zadania realizujemy w małych zespołach

projektowych. 80% naszej pracy to rozwój funkcjonalności i systemów, a jedynie 20%
poświęcamy utrzymaniu. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy najnowsze technologie
(m.in. Symfony 4, PHP 7). Zapewniamy stabilną pracę w niekorporacyjnym, naukowym
środowisku.

WYMAGANIA PODSTAWOWE
•
•
•
•
•

znajomość frameworków programistycznych, w szczególności Symfony 4
znajomość języków PHP i JavaScript,
znajomość systemu kontroli wersji GIT
doświadczenie w realizacji webowych lub mobilnych projektów informatycznych dla
dużej liczby użytkowników
mile widziana znajomość SQL , Angulara oraz REST API

OFERUJEMY:
• Współpracę w oparciu o umowę o pracę
• Elastyczne godziny pracy
• Pracę w stabilnym i zgranym zespole
• Pracę w niekorporacyjnym środowisku
• Nastawienie na rozwój pracownika i długofalową współpracę
• Rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych
Prosimy o przesyłanie CV na adres: cui@pg.edu.pl w terminie do dnia 24.01.2021 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz
załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko,
datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1.Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul.
Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
– iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c
RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*)
4.Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku
pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
5.Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
na mocy prawa.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO Rozporządzenie 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).

