
1 
 

 

 

BondSpot S.A. 

wchodząca w skład Grupy Kapitałowej GPW, 

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: 

 

Specjalisty w Zespole Programowania i Wdrożeń 

 

Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.: ZPiW/04/2018 

Zakres zadań: 

• wykonywanie prac programistycznych, w tym projektowanie aplikacji, 

• utrzymywanie i konfigurowanie aplikacji, 

• tworzenie dokumentacji modyfikacji prowadzonych w systemach Spółki, 

• aktualizacja istniejącej dokumentacji oraz bieżące uzupełnianie braków, 

• archiwizowanie zmian, 

• wsparcie klienta wewnętrznego w zakresie rozwijanych przez Spółkę 

systemów, 

• kontrola i diagnozowanie systemów produkcyjnych, szczególnie w wypadku 

wystąpienia nieprawidłowości lub wątpliwości co do prawidłowego działania, 

• podejmowanie aktywności w celu identyfikowania zagrożeń związanych                                   

z działalnością Spółki w obszarze użytkowanych systemów informatycznych 

oraz podejmowanie inicjatyw w celu eliminowania lub ograniczania ryzyka 

operacyjnego, 

• współpraca z podmiotami współpracującymi ze Spółką na podstawie 

stosownych umów w zakresie specyfikowania założeń projektowych i wymagań 

funkcjonalnych, realizacji zadań projektowych i implementacyjnych, testowania 

i wdrażania modułów oprogramowania. 

Oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego, kierunek: programowanie baz danych lub pokrewne, 

• znajomości następujących technologii: MS SQL Server 2008/2012, T-SQL,                    

C# /.Net, XML, 

• doświadczenia w tworzeniu oprogramowania w technologiach MS C# / .Net, 

SQL Server, 

• doświadczenia w programowaniu baz danych MS SQL, 

• znajomości środowiska Visual Studio,  

• doświadczenia w tworzeniu dokumentacji projektowej, 
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• znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (z uwzględnieniem 

umiejętności czytania dokumentacji technicznej), 

• pracy w reżimie projektowym, 

• kreatywności, zaangażowanie i samodzielności, 

• wysokiej kultury osobistej. 

Mile widziane: 

• certyfikaty dokumentujące pożądane kwalifikacje. 

Oferujemy: 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  

• bogaty pakiet socjalny. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@bondspot.pl 

z podanym w tytule maila nr ref.: ZPiW/04/2018 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami. 

 
Dane osobowe kandydatów aplikujących na ofertę pracy są administrowane przez Bondspot S.A.,  

z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4. Kontakt w sprawie przetwarzania przez                              

BondSpot S.A. danych osobowych: daneosobowe@bondspot.pl 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie                                                  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych). 

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 

pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

W przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych podstawą będzie zgoda na 

przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie 

uniemożliwi wzięcie w nim udziału. 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia zgody. 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

[ ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu 

prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

            

………………………………………………………………… 

                        Data i podpis 
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