
Firma SmallGIS Sp. z o.o., prowadząca działalność w branży geoinformatycznej (GIS) 

zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko: 

Programista.NET 
Miejsce pracy: Kraków 

 

Zakres obowiązków: 

• tworzenie i rozwijanie aplikacji w oparciu o środowisko .NET 

 

Wymagania: 

• znajomość .NET/C#; 

• umiejętność tworzenia aplikacji WPF, potwierdzona wykonaniem zadania 

rekrutacyjnego lub innymi własnymi projektami; 

• znajomość języka angielskiego pozwalająca na sprawne posługiwanie                                          

się dokumentacją i podstawową komunikację  

 

Używane technologie i narzędzia: 

• .NET, C#, WPF, Visual Studio, SVN, Jira 

 

 Mile widziane: 

• doświadczenie w programowaniu w środowisku .NET; 

• znajomość framework’ów MahApps.Metro i ReactiveUI ; 

• otwartość na naukę i poznawanie nowych technologii  

 

Oferujemy: 

• B2B lub umowę o pracę na pełny etat; 

• elastyczne godziny pracy; 

• możliwość pracy zdalnej po początkowym wdrożeniu; 

• uczestnictwo w innowacyjnych projektach związanych z teledetekcją; 

• wpływ na wykorzystywane narzędzia i technologie; 

• możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego                     

i karty Multisport; 

• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych; 

• bezpłatny, strzeżony parking na terenie firmy 

 

CV zawierającego poniższą zgodę na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji prosimy 

kierować na adres: rekrutacja@smallgis.pl 

mailto:rekrutacja@smallgis.pl


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie                            

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

Informujemy, że Administratorem danych jest SmallGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody                     

w dowolnym momencie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia                   

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.                          

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


