PHP / Wordpress Developer
Wiesz, że e-learning to jedna z bardziej dynamicznie rozwijających się branż IT? A my właśnie w tym
się specjalizujemy. Na co dzień realizujemy wyjątkowe rozwiązania portalowe, systemy zdalnego
nauczania, sklepy internetowe, szkolenia, animacje oraz wideo dla największych firm w Polsce i nie
tylko.
Intensywnie rozwijamy dział programistyczny i potrzebujemy ludzi którzy są pasjonatami kodu, są
kreatywni, chcą się rozwijać i jednocześnie mieć realny wpływ na to jak rozwija się firma i ich
otoczenie pracy.
Masz dość korporacyjnych reguł, chcesz coś zmienić, a nie możesz? U nas będzie na to przestrzeń. A
może nie masz jeszcze doświadczenia w pracy zawodowej w innych firmach? Nie przejmuj się. Część
naszej załogi zaczynała jeszcze w trakcie studiów.
Nie ograniczamy się też tylko do Wordpressa. Tworzymy modyfikacje i rozszerzenia do platform
elearningowych (np. Moodle) oraz programujemy własne rozwiązania w Symfony czy React.

Twój zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•

Uczestnictwo i wsparcie w projektowaniu, doborze technologii oraz tworzenie nowych
rozwiązań zgodnie z wymaganiami.
Tworzenie własnych rozszerzeń, utrzymanie i rozwijanie istniejących pluginów.
Tworzenie i konfigurowanie stron oraz portali opartych o Wordpress.
Utrzymanie i modernizacja istniejących aplikacji internetowych.
Udział w projektach w różnych technologiach (Wordpress, Moodle, Symfony).
Analiza wymagań, wyceny czasowe, tworzenie specyfikacji technicznej.
Dbanie o czytelność, jakość, wydajność i bezpieczeństwo kodu.

Oczekujemy od Ciebie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktycznej znajomości języka PHP i zasad programowania obiektowego.
Znajomości relacyjnych baz danych np. MySQL.
Znajomości platformy Wordpress (zarówno back-end jak i front-end).
Znajomości HTML, CSS oraz JavaScript.
Podstaw korzystania z Git.
Samodzielności oraz dobrej organizacja pracy.
Otwartości na nowe rozwiązania.
Pasji w tworzeniu dobrze działającego oprogramowania.

Dodatkowym, nie wymaganym atutem będzie:
•
•
•
•
•
•
•

Znajomość WooCommerce.
Znajomość szablonów Twig lub Mustache.
Doświadczenie z frameworkiem Symfony.
Umiejętność tworzenia stron dostosowanych do urządzeń mobilnych.
Znajomość zagadnień UX i SEO.
Znajomość React.
Umiejętność tworzenia oprogramowania na platformy mobilne iOS, Android.

Co oferujemy:
•
•
•
•
•

Dowolny wybór miejsca pracy. Ty decydujesz czy działasz z domu czy z biura.
Elastyczna forma umowy. Umowa o pracę? B2B? Zlecenie? Dogadamy się.
Stabilną i satysfakcjonującą pracę.
Udział w projektach dla dużych firm i korporacji.
Otwartość na realizację własnych pomysłów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu oraz przesyłania CV na adres: praca@welearning.pl
Termin zakończenia rekrutacji 20.07.2021r.

