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Front-end Developer / Angular Developer 

Do zwinnego zespołu projektowego szukamy osoby, która wesprze zespół projektowy w rozwijaniu 

ogólnopolskich systemów. Jeżeli interesują Ciebie wyzwania typu: publikacja wyników o godz. X dla 

ponad 380tys. użytkowników (jedną już zrealizowaliśmy z 100% sukcesem), rozwijanie złożonego 

systemu z mnóstwem zależności mając dobrze opisane historyjki użytkownika z opracowanymi 

i załączonymi makietami, a także stosowanie najnowszych bibliotek Material Design oraz najnowszego 

Angulara (w okresie trwania projektu przeszliśmy z wersji 2.x do wersji 8.x Angulara) – zapraszamy do 

nas na umowę o pracę. 

Opis stanowiska: 

-Doradzanie klientom przy wyborze optymalnych rozwiązań 

- Wspieranie projektu we wszystkich aspektach rozwoju dzięki ścisłej współpracy programistów 

i testerów 

- Pisanie kodu w Angular (2.0 i nowszych) przy użyciu najnowszych bibliotek 

- Zapewnienie wysokiej jakości i wydajności kodu 

- Optymalizacja wydajności aplikacji 

- Wdrażanie usprawnień technologicznych 

- Tworzenie skryptyów konfiguracyjnych, kompilacyjnych i testowych 

 

Wymagania: 

- Co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji WEB; 

- Bardzo dobra znajomość JavaScript, TypeScript, HTML, CSS; 

- Bardzo dobra znajomość Angular 2+; 

- Dobra znajomość wzorców projektowych oraz zagadnień SPA; 

- Znajomość architektury Flux, jej implementacji Redux oraz koncepcji zarządzania stanem aplikacji; 

- Doświadczenie w pracy w zespole developerskim 
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Oferujemy: 

- Stałe miesięczne wynagrodzenie na umowie o pracę, zależne od umiejętności oraz doświadczenia 

- Stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy 

- Długoterminowe i interesujące projekty 

- Dobrą atmosferę pracy 

- Elastyczne godziny pracy 

 

Oprócz pracy w naszej firmie znajdziesz miłą i nieformalną atmosferę - o poranku powita Cię wyśmienita 

kawa z ekspresu, a po godzinach pracy możesz liczyć na relaks w ogrodzie, wypoczynek na leżaku, 

grillowe spotkania a także różnego rodzaju turnieje w tym pingpongowe. Wszystkiemu sprzyja 

lokalizacja biura w zielonej części Wilanowa. Nasze podróże firmowe zapewnią niesamowite wrażenia 

i zintegrują Cię z grupą. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  na adres e-mail: kariera@itss.pl  w temacie 

wpisując nr ref: FD/09/2019 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. Osoba do kontaktu: 

lukasz.zajac@itss.pl  

 

Prosimy o dołączenie oświadczenia do przesyłanych dokumentów: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IT Systems and Solutions Sp. z o.o, ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa, 
moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego”. 
 
 
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne na stronie www.itss.pl 

 


