Centru de Evaluare pentru Angajare
Ianuarie 2020

București,

Pitești

Strada Ernest Juvara, numărul 18,
etaj 2,
sector 6, București

Electrica Building
B-dul Republicii , nr 148, etaj 3,
Clădirea C1, Pitești, jud. Argeș

Scop: Pregătirea și evaluarea în vederea angajării pentru următoarele poziții: Programator, Tester,
Infrastructura & DEVOPS.
Acest program se adresează atât studenților din ultimii ani sau proaspeților absolvenți din cadrul facultăților
tehnice, cât și celor care și-au început deja activitatea, preferabil în industria de IT&C.

Aplicare:

Selecție candidați:

Centru de evaluare:

17

Până pe 01 Februarie 2020 vom

Îți vom prezenta tehnologiile cu

Ianuarie 2020 te rugăm să ne

selecta persoanele al căror profil

care lucrăm, procesele de lucru,

trimiți

se potrivește cu specificul acestui

cum lucram, proiectele noastre,

program.

bazele programării și compania.

În perioada 06 Ianuarie –
CV-ul

tău

dacă

ești

interesat să participi la acest
program. În această perioadă ne

În perioada 01 Februarie – 01

poți contacta sau vizita în cele

Ne vom cunoaște, vom discuta

Martie vom testa capabilitatea ta

două sedii, din București sau

atât individual, cât și împreuna, în

de a învață și de a lucra în echipă.

Pitești, pentru a afla mai multe

cadrul unor workshop-uri în care

Pe baza rezultatelor precum și a

detalii

vei afla mai multe despre cum și

preferințelor de dezvoltare ale

ce lucram.

fiecărui participant vom selecta

sau

informații

suplimentare.

viitorii colegi.

Pentru înscriere te rugam să trimiți un email cu CV-ul tău la adresa: cristina.matei@vision.ro sau
daniel.matea@vision.ro.

Vision Group Ianuarie 2020
Centru de evaluare pentru angajare

Descriere

Profil

Programator

Tester

Infrastructura & DEVOPS

Locație

Pitesti, Bucuresti

Pitesti, Bucuresti

Bucuresti

Descriere

Dezvoltare aplicații Web /
Frontend si Backend
folosind una dintre
următoarele tehnologii:
.NET, Angular, Flutter,
Drupal.

Testarea aplicațiilor pe
baza planurilor si
scenariilor de testare
pregătite de către Analistul
de business

Implementarea noilor versiuni
de software realizate de echipa
de dezvoltare pe mediile de
testare si producție, depanarea
problemelor apărute si
operarea/administrarea tuturor
platformelor (aplicații si
servere).

Configurare si
implementare aplicații
folosind platforma Vision
App Maker (CSS, HTML,
Bootstrap, Data Modelling,
Business Rules)

Cerințe

Cunoștințe minimale de
lucru cu baze de date, CSS,
HTML si tehnici de
programare

Testarea si validarea
reparării problemelor
apărute
Conceperea manualelor de
utilizare pe baza
specificațiilor dezvoltate
de către analistul de
business

Înțelegerea rapida a
proceselor de lucru si a
aplicațiilor software

Colaborarea cu echipele de
dezvoltare și asigurare a calității
pentru a asigura un proces
eficient de dezvoltare,
implementare si instalare in
producție a software-ului;

Cunoștințe minimale de
retelistica, securitate si
arhitectura de sistem reprezintă
un avantaj

Pentru înscriere te rugam să trimiți un email cu CV-ul tău la adresa: cristina.matei@vision.ro sau
daniel.matea@vision.ro.
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