
 

 

 

 
 
Kim jesteśmy? 
 

Tam gdzie zobaczysz Grupę Hager, tam zobaczysz również energię. Jako niezależny i rodzinny biznes, jesteśmy jednym z 

wiodących dostawców usług i rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych. Nasze usługi i rozwiązania w zakresie od dystrybucji 

energii, kanałów prowadzenia przewodów oraz technik bezpieczeństwa po zarządzanie inteligentnym budynkiem są dostępne na 

całym świecie. W 129 krajach konsumenci darzą zaufaniem nasze rozwiązania i usługi związane z instalacjami elektrycznymi w 

budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Są one opracowywane, tworzone i sprzedawane przez 11,650 

pracowników w 28 krajach – a w przyszłości może przez Ciebie. Użyj swojej energii w inteligentny sposób . Dołącz teraz do Grupy 

Hager! 

“Senior Programmer .Net” 
Miejsce pracy - Tychy 

 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą: 

 Projektowanie, rozwój i wdrażanie najważniejszych aplikacji w środowisku .Net. 

 Rozwijanie i tworzenie wysokiej jakości kodów spełniających wymagania klienta. 

 Rozwijanie rozwiązań technicznych dla skomplikowanych problemów biznesowych. 

 Utrzymywanie oprogramowania do wdrażania usprawnień funkcji i poprawy jakości 

 Wdrażanie najlepszych praktyk, standardów i procedur, w tym dotyczących jakości i sposobów dostawy 

 Tworzenie dokumentacji oprogramowania i aktualizowanie dokumentacji już istniejącej 
 

Wymagania stawiane kandydatom: 
 Wyższe wykształcenie informatyczne oraz 3-5 lat doświadczenia w zakresie rozwoju oprogramowania 

 Szeroka wiedza na temat: Net Framework, C#, WinForms i Visual Studio 

 Duże doświadczenie w zakresie udziału w pełnym cyklu rozwoju oprogramowania; analiza wymagań, projektowanie, rozwój, testowanie, 
wdrażanie 

 Znajomośc języka angielskiego 
Dodatkowymi atutami będą: 

 Znajomość TFS, SQL, Teigha 

 Wiedza na temat dystrybucji energii elektrycznej 

 Zdolność do utrzymywania i ulepszania istniejącego kodu 
 

Oferujemy: 
 umowę o pracę na pełen etat 

 możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 pracę w zespole profesjonalistów i możliwość rozwijania się pod okiem doświadczonych kierowników 

 atrakcyjny system wynagradzania (system premiowy, dodatkowe benefity pracownicze sportowe i kulturalne, dofinansowanie nauki 
jezyków oraz system profesjonalnych szkoleń) 

 
Prosimy o przesyłanie aplikacji w języku angielskim. 

 
 

 
 

 

hagergroup.com/luckyyou 
 

#LuckyYou 
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