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молодший програміст / молодша програмістка |
Młodszy programista / Młodsza programistka
Центр Обробки Інформації – Державний Науково-Дослідний Інститут (Ośrodek
Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) – це установа, яка забезпечує
швидкий доступ до актуальної та вичерпної інформації про польську науку. Ми
створюємо інтелектуальні ІТ-системи з використанням новітніх технологій. Ми
запускаємо та впроваджуємо інноваційні дослідницькі та комерційні проекти.

молодший програміст
Час роботи: повний робочий день
Місце роботи: Варшава

Ми пропонуємо:
Цікава та повна викликів робота у закладі, що динамічно розвивається, з
престижними проектами,
Можливість поглиблювати знання, підвищувати кваліфікацію, брати участь у
навчанні,
Приємна атмосфера на роботі,
Можливість дистанційної роботи,
Працевлаштування за трудовим договором,
Робота в центрі Варшави (станція метро Pole Mokotowskie), безкоштовна
парковка,
Часткове фінансування відпустки, карти MultiSport та культурної діяльності
(квитки в кіно, театр, на концерт),
Можливість придбати приватне медичне страхування та страхування життя з
привабливою знижкою.
Обов'язки:

Розробка та обслуговування додатків на основі технологій Java,
Виконання code review
Аналіз вихідного коду Java
Турбота про високу якість створеного програмного забезпечення
Вимоги до кандидата:
Освіта в технічному університеті
Мінімум один рік досвіду програмування
Вміння програмувати на Java
Буде перевагою:
Досвід роботи з базами даних, наприклад Oracle / Postgresql
Знання Spring, Hibernate
Бажання працювати з використанням методологій Agile
Бажання підвищувати свою кваліфікацію
Будь ласка, надсилайте своє резюме на: kariera@opi.org.pl. У назві електронного
листа додайте назву посади. Інформуємо, що ми зв’яжемося лише з обраними
кандидатами.
Будь ласка, додайте до свого резюме наступний пункт:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z
siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
«Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в заявці на прийом
на роботу, Центром Обробки Інформації – Державним Науково-Дослідним Інститутом
із зареєстрованим офісом у Варшаві за адресою вул. Niepodległości 188B, для цілей
майбутнього працевлаштування”.

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją
zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce.
Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i
realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.
Młodszy programista
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:
Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy
prestiżowych projektach,
Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwaliﬁkacji, udziału w szkoleniach,
Miłą atmosferę w pracy,
Możliwość pracy zdalnej,
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
Doﬁnansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do
kina, teatru, na koncert),
Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z
atrakcyjną składką.
Zakres obowiązków:
Tworzenie i utrzymywanie aplikacji opartych o technologie Java,
Wykonywanie code review
Analiza kodu źródłowego w języku Java
Dbałość o wysoką jakość wytwarzanego oprogramowania
Oczekujemy:
Wykształcenie kierunkowe na uczelni technicznej
Minimum roczne doświadczenie w programowaniu
Umiejętność programowania w Javie
Mile widziane:
Doświadczenie w pracy z bazami danych np. Oracle/Postgresql
Znajomość Spring, Hibernate
Otwartość na pracę z wykorzystaniem metodyk Agile
Chęć do podnoszenia swoich kwaliﬁkacji
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę
stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu

rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z
siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w
Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372,
NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach
dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem
adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na
stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie
kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na
podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające
polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą
przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres
do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec
skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub
ustania celu przetwarzania.
6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
cofnięcia zgody.
7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w
procesie rekrutacji.
10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za
pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14
00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Przetwarzania
Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w
Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby
prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich
danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek
Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z
siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby
przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne
stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.
* niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy
Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości
188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają
Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu
mailowego: iod@opi.org.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko

pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb
rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
c) po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w
realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO,
4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą
przekazywane żadnym odbiorcom danych.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6
miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody
na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że
Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany
okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do
momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu
przetwarzania.
6. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym
przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na
podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej
jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów.
Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału
odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w
przyszłych rekrutacjach.
10. Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która
opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym

zautomatyzowanym proﬁlowaniu.
11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać
kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub
przesyłając żądanie na adres siedziby.
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