Kraków, 27.06.2018
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektów Sat4Envi, EPOS-PL, PAUart
w obszarze Ruby Software Developer
Wymagania:
• Znajomość języka Ruby i frameworku Ruby on Rails (ew. Python i Django).
• Znajomość dobrych praktyk programowania.
• Umiejętność posługiwania się środowiskiem IDE.
• Umiejętność posługiwania się systemami kontroli wersji.
• Umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość HTML, JavaScript/TypeScript, CSS,
• znajomość technologii chmurowych,
• doświadczenie z systemami baz danych,
• doświadczenie w pracy w oparciu o metodologie zwinne (Agile).
Oferujemy:
Pracę przy tworzeniu zaawansowanych systemów IT dla wiodących inicjatyw naukowych w obrębie
technologii webowych i chmurowych.
Zatrudnienie na umowę o pracę.
Zgłoszenia:
CV prosimy kierować na: kariera@cyfronet.pl
Dokumenty należy przesłać w terminie do 9 lipca 2018, godz. 12:00.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanego dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, REGON: 00000157700022, adres e-mail:
cyfronet@cyfronet.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan z nami
skontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@cyfronet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
a) Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (zwany dalej: „KP”) – dotyczy to danych osobowych, o
których mowa w art. 221 § 1 KP,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Pani/Pana zgody i dotyczy to danych osobowych
innych niż wskazane w art. 221 § 1 KP, jeżeli przekaże nam Pani/Pan takie dane.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
uprawnionych na podstawie przepisów prawa do kontroli dokumentacji projektu. Dostęp do
Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres, w którym Administrator
obowiązany jest do przechowywania i udostępniania uprawnionym podmiotom dokumentacji
dotyczącej realizacji projektu.

