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SHIWAFORCE.COM ZRT.
Cégnév: ShiwaForce.com Zrt.

STAND
Tevékenységi terület: nagyvállalati frontend fejlesztés

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.

Digitális termékeket és megoldásokat
szállító, startup szellemiségű,
folyamatos kiválóságra törekvő,
modern IT vállalat vagyunk.

Agilis partner a digitális transzformációban
A ShiwaForce.com Zrt. agilis szemléletű, digitális termékeket és megoldásokat szállító, közel száz fős, startup szellemiségű vállalat. Lojális
ügyfelünk az OTP Bank, a Magyar Telekom, az MKB Bank, a T-System és a Signal Biztosító.
Megoldásaink – a webes megjelenéstől a belső rendszerekig – gyorsan és könnyen képesek kiszolgálni a digitális kor folyamatosan változó
üzleti igényeit.
Vezető termékünk, a Shiwa tartalomkezelő rendszer több mint egy évtizede segít ügyfeleinknek online potenciáljuk növelésében. A Deloitte
Fast 50 ranglistáján a régió második leggyorsabban növekedő Rising Star vállalkozásának választottak minket.
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Milyen területeken kínál állást: informatika, konkrétan: JavaScript fejlesztő, webfejlesztő, sitebuilder
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 15 / 10

MY

Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

Mely kar hallgatóinak

M

JavaScript fejlesztő

M

HTML fejlesztő / Sitebuilder

M

Webfejlesztő / Frontend fejlesztő

BSc/MSc/folyamatban lévő tanulmányok

Szakmai elvárások: trendek, újdonságok iránti aktív érdeklődés
Szükséges képességek: változásokra való nyitottság, tanulási
hajlandóság, csapatban való hatékony munkavégzés
Szükséges nyelvtudás és szintje: magyar nyelv
Egyéb elvárások: érdeklődés a webes technológiák és nagyvállalati
megoldások iránt
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
https://www.shiwaforce.com/karrier/

GÉIK

Béren kívüli juttatások: képzési támogatás, étkezési hozzájárulás,
közlekedés támogatása, sportolás támogatása, Széchenyi Pihenőkártya, Erzsébet-utalvány, egészségpénztár hozzájárulás, nyugdíjpénztár hozzájárulás, családi rendezvények, iskolakezdési támogatás
Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, saját képzési rendszer, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek: szakmai gyakorlat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
önéletrajz, magyar nyelvű

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt
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Név

Beosztás

Tóth-Szabó Linda

HR Manager

Cím: 1123 Budapest Alkotás u. 17-19.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon
+36 30 746 1007

E-mail
linda.toth-szabo@shiwaforce.com
Web: www.shiwaforce.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

K

Gyere hozzánk JavaScript fejlesztőnek,
Sitebuildernek!
www.shiwaforce.com/karrier

