
 
Aplikacje biznesowe zmieniają świat- bądź Twórcą tej zmiany. Jesteś programista SQL i 

VBA? 
Masz doświadczenie analityczne oraz w pracy bezpośredniej z Klientem? Świetnie! Może 

zatem szukamy właśnie Ciebie? 
Tworzymy Zespół specjalistów z zakresu rekrutacji, księgowości, kadr i płac oraz IT, aby 
wspólnie realizować usługi dostarczania Pracowników różnych specjalizacji do naszych 

Klientów na terenie Unii Europejskiej. Dołącz do nas i pracuj z nami, jeśli masz głowę pełną 
pomysłów i chcesz się rozwijać, daj się poznać i aplikuj na stanowisko: 

 
Developer SQL i VBA 

 
Twoja Rola 

• Wsparcie Klientów w zbieraniu wymagań, projektowaniu i wdrażaniu zmian, a 
także rozwiązywaniu incydentów oraz problemów 

 
Czego od Ciebie oczekujemy? 

• Minimum roku doświadczenia w pracy u Klienta w zbieraniu wymagań, tworzeniu 
nowych aplikacji oraz w ich utrzymaniu w dowolnym z obiektowych języków 
programowania 

• Bardzo dobrej praktycznej znajomości SQL i VBA 
• Praktycznej znajomość programowania i integracji między systemami 
• Chęci rozwoju w zakresie obszarów biznesowych HR/Rekrutacja/Kadry-Płace, a 

także nowych technologii opartych na Python 
 
Co chcemy Ci zaoferować? 

• Możliwość dowolnej formy współpracy (umowa o pracę, B2B) 
• Stała opieka merytoryczna doświadczonych kolegów 
• Dofinansowanie do certyfikacji IT 
• Elastyczność i przyjazna atmosfera niewielkiej, rosnącej firmy IT 
• Możliwość samodzielnego rozwoju aplikacji i współuczestniczenia w tworzeniu 

innowacyjnych projektów 
 

Daj się poznać i aplikuj ! 

kontakt@idealwork.pl  

 
Dołącz klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Spółek IDEAL z siedzibą w Warszawie, podanych przeze mnie 

w aplikacji oraz w przekazanych dokumentach danych osobowych, w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie 

i w przyszłości. 

CV bez ww. klauzuli nie mogą być rozpatrywane w procesie rekrutacji obecnie lub w przyszłości. 

IDEAL WORK GERMANY AGENCJA ZATRUDNIENIA nr cert. 12001 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych dobrowolnie w dokumentach 

rekrutacyjnych oraz w formularzach aplikacyjnych na stronach internetowych www.idealgrupa.pl , 

www.idealkurier.pl , www.idealpflege.pl jest Grupa Spółek IDEAL . Z Inspektorem Ochrony Danych Grupy 

Spółek IDEAL można skontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora Danych, 

lub e-mailowo na adres poczty elektronicznej Administrator.Danych@idealgrupa.pl . Szczegóły zarządzania i 

przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Grupa Spółek IDEAL na www.idealgrupa.pl 


