
 
 

Nabór osób na stanowisko  

specjalista ds. programowania w Dziale IT  

 

Data przyjmowania zgłoszeń: 11 listopada 2022 roku  

Data rozstrzygnięcia: 15 listopada 2022 roku  

Wymiar etatu: 1/1 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Gotowość podjęcia pracy od: od zaraz 

 

Opis stanowiska:  

• wytwarzanie i utrzymanie aplikacji wytworzonych w technologii WordPress 

• administracja użytkownikami i środowiskiem CSM WordPress 

• współpraca i samodzielne tworzenie aplikacji w środowisku Microsoft  

 

 

Wymagania: 

• znajomość co najmniej PHP, HTML, CSS, JavaScript, WordPress, Git 

• tworzenie i administrowanie stronami WWW i systemami CMS 

• bardzo dobra znajomość system operacyjnego Windows, pakietu MS Office 365 

• prawo jazdy kat B 

• co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

• znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną 
 
Dodatkowym atutem będzie: 
 

• Znajomość systemów Google Analytics, SEO Panel 

• Znajomość i umiejętności wykorzystania dodatków oraz narzędzi dla WordPress 

• Znajomość tworzenia aplikacji w środowisku MS Azure, MS Office 365 (Power Apps, 
Power Automate) 

• Doświadczenie z bazami danych SQL 

• Znajomość systemu MS Dynamics CRM 
 
Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• wynagrodzenie adekwatne do wymaganych umiejętności i stawianych celów 

• ciekawą i pełną wyzwań pracę oraz niezbędne narzędzia 

• dużą samodzielność oraz odpowiedzialność w realizacji zadań 

• możliwość stałego podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

• prywatną opiekę medyczną 

 



 
 
 

Dokumenty aplikacyjne, tj. CV w języku polskim, prosimy przesłać w terminie  

do dnia 11 listopada 2022 roku, z podaniem nazwy stanowiska w tytule,  

pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@fppp.gov.pl 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia jedynie na wybrane oferty pracy oraz wcześniejszego 

zakończenia procesu rekrutacji. 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. 

Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784300, 

REGON: 383266132, NIP: 7962990469 w celu prowadzenia rekrutacji”  

mailto:rekrutacja@fppp.gov.pl

