Yazılım Geliştirici
GENEL NİTELİKLER
Uluslararası projelerde web ve mobil yazılımlar konusunda çalışmalar yapan ve yenilikçi
projelere imza atan Bilgi Kurdu, büyüyen yazılım departmanı için kıvrak zekalı, hızlı, yaratıcı
yazılımcılar arıyor.
Birlikte çalışmak istediğimiz arkadaşlarda aradığımız nitelikler şöyledir:
• En az 3 yıl web tabanlı (mobil yazılım tecrübesi tercih sebebidir) yazılım geliştirme
konusunda tecrübeli,
• Gündemi takip edebilecek, teknolojik yenilikleri araştıracak düzeyde İngilizce bilen,
• İleri düzeyde ASP.Net, C# ve Ajax, JavaScript, Json (tercihen Xcode) bilgisine sahip,
• HTML, CSS kavramlarına hakim,
• Veri tabanı uygulamaları geliştirecek düzeyde MS SQL Server bilgisine sahip,
• Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalıdır.
Takım arkadaşlarımızın:
1. Anadolu yakasında ikamet eden,
2. Hayattan keyif almasını bilen,
3. Özverili,
4. Kendi başına hızlı kararlar alabilen, kıvrak zekalı,
5. Sigara kullanmayan kişiler olmasını tercih ediyoruz.
İŞ TANIMI
Şirketimizin İstanbul Anadolu yakasındaki Kavacık ofisinde görevlendirilmek üzere, uzun
dönemli ve tam zamanlı olarak çalışabilecek, aşağıdaki niteliklere sahip, 'Aradığınız yazılımcı
benim' diyorsanız hemen başvurun.
Ekibimizde yer almasını istediğimiz arkadaşlarımızı şu görevler beklemektedir:
• Nesne tabanlı programlama yapıları kullanarak mobil-sosyal paylaşım-iletişim tabanlı
yazılımlar geliştirecek,
• Web 2.0 tabanlı B2B, B2C projelerde yenilikçi teknik ve tasarımlar kullanacak,
• Web ve mobil tabanlı uygulamalarımız için Ar-Ge çalışmaları yaparak, bize farklı bakış
açıları kazandıracak,
• Veri tabanı programlama konusunda pratik çözümler üretecek,
Bilgi Kurdu Size Neler Sağlıyor?
• Kavacık veya Denizli Teknokent ofislerinde rahat ve sıcak bir çalışma ortamı
• Her sene artan izin günleri

• Projelerimizin ortağı olma ve kazancını arttırma imkanı
• Uluslararası projelerde deneyim sahibi olma
• Sürekli yeni teknolojiler deneyebileceğiniz yenilikçi projeler
• Kendinizi geliştirme imkanı sunan bir çalışma düzeni
Aday Kriterleri
Tecrübe:
En az 3 yıl tecrübeli adaylar
Askerlik Durumu:
Yapıldı
Eğitim Seviyesi:
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Pozisyon Bilgileri
Firma Sektörü:
Bilişim, Yazılım, Eğitim
Departman:
AR-GE, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, Mühendislik, Tasarım / Grafik
Çalışma Şekli :
Sürekli / Tam zamanlı
Pozisyon Seviyesi:
Uzman
Personel Sayısı:
2
Ülke/Şehir:
İstanbul(Asya)(Beykoz)

