
 

 

 

Dołącz do ekspertów IT 

SUNCODE jest wiodącą w Polsce firmą dostarczającą i wdrażającą najnowocześniejsze systemy 
informatyczne zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie oraz świadczącą 
usługi doradcze w obszarze IT. 

Do dyspozycji naszych klientów pozostawiamy kilkudziesięciu wykwalifikowanych konsultantów. Nasze 
piętnastoletnie doświadczenie obejmuje ponad 1000 projektów w przeszło 200 największych firmach 
w kraju i za granicą. W gronie naszych klientów znajdują się przedstawicielstwa dużych koncernów 
międzynarodowych, a także duże i średnie firmy krajowe. Prowadzimy badania naukowe i rozwijamy 
innowacyjne technologie w zakresie zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi.  

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko: 

JAVA Team Leader 

Miejsce pracy: Poznań 
 

Oferujemy: 

▪ stabilne zatrudnienie, 

▪ pracę z młodym, ambitnym zespołem, 
▪ partnerskie podejście do współpracy, 
▪ swobodną atmosferę pracy, 
▪ atrakcyjne wynagrodzenie, 

▪ udział w ciekawych projektach realizowanych dla dużych i znanych firm w Polsce oraz zagranicą, 
▪ udział w rozwoju wiodącej firmy wdrażającej rozwiązania biznesowe i technologiczne oraz 

współpracę z zespołem doświadczonych specjalistów biznesowych i IT służących pomocą, 
▪ stałe wsparcie Zarządu,  
▪ możliwości rozwoju zawodowego, 
▪ umowę odpowiedną dla Ciebie: o pracę, B2B lub UCP, 
▪ elastyczne podejście do pracy: możliwość pracy zdalnej, w trybie hybrydowym lub stacjonarnej, 

brak sztywnych godzin, 

▪ brak dress code’u, 
▪ pakiet benefitów: 

▪ dofinansowanie do nauki j. angielskiego, 

▪ dofinansowanie zajęć sportowych, 
▪ budżet szkoleniowy dla każdego pracownika,  
▪ stały dostęp do owoców, kawy i herbaty w biurze, 
▪ dofinansowanie do parkingu w okolicy siedziby firmy,  

▪ atrakcyjną lokalizację miejsca pracy. 
 



Zakres obowiązków: 

▪ projektowanie, rozwój, utrzymanie aplikacji Plus Workflow tworzonej w języku JAVA/J2EE,  

▪ kierowanie pracami przydzielonego zespołu, w tym planowanie, delegowanie i kontrola rezultatów 
prac, 

▪ doskonalenie wewnętrznej organizacji zespołu oraz metod i form pracy podległych pracowników, 

▪ dbałość o rozwój wymaganych kompetencji zawodowych, zarówno własnych jak i podległych 
pracowników, 

▪ współpraca z zespołem wdrożeniowym oraz klientami. 
 

Wymagania: 

▪ minimum rok doświadczenia w prowadzeniu małego zespołu programistów, 

▪ minimum cztery lata doświadczenia w pracy nad rozwojem oprogramowania w środowisku 
JAVA/J2EE, 

▪ doświadczenie w pracy z frameworkami: Spring, Hibernate, 
▪ bardzo dobra znajomość technologii frontendowych (HTML, CSS, DOM i JavaScript),  

▪ bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych oraz SQL (np. Oracle, MSSQL, PostgreSQL), 

▪ bardzo dobra znajomość narzędzi: GIT, JIRA, Jenkins, Maven, środowisk programistycznych 
(IntelliJ/Eclipse), 

▪ znajomość nowoczesnych wzorców projektowych i architektonicznych, 

▪ wykształcenie wyższe (najlepiej) techniczne, 
▪ wysoki poziomu kultury osobistej, 

▪ komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
▪ zaangażowanie i dążenie do wyznaczonych celów, 
▪ samodzielność i proponowanie nowych rozwiązań. 

 

Mile widziane: 

▪ język angielski na poziomie B2, 

▪ znajomość frameworków: Vue.js, jQuery, 
▪ znajomość zagadnień związanych z konteneryzacją, np. Docker 
▪ znajomość standardów OWASP, 

▪ znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT/ bezpieczeństwa danych. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres praca@suncode.pl lub zgłaszanie się przez 
formularz rekrutacyjny na naszej stronie: www.suncode.pl/kariera/. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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