KEPLER – ROMINFO
information systems

ROMÂNIA
dul
B Dimitrie Pompei, nr 3
020335 Bucureşti - Sector 2
Tel.: + 40 21 233 10 80
Fax: + 40 21 233 19 11
office@kepler-rominfo.com

PROGRAMATOR JAVA – BUCURESTI
Descrierea firmei :
Kepler-Rominfo este unul dintre principalii furnizori de servicii și soluții informatice personalizate din Romania. Cu
peste 1000 de proiecte realizate pentru mai mult de 100 de clienți din peste 30 de țări din toată lumea, KeplerRominfo oferă cea mai avantajoasă combinație de soluții și servicii, la un nivel înalt de calitate si la prețuri
competitive.
Cu o creștere constantă a cifrei de afaceri, Kepler-Rominfo are în acest moment 300 de specialiști și consultanți
software, capabili de a acoperi o gamă largă de necesități tehnice și funcționale.
Capitalul uman reprezintă factorul estenţial care asigură punerea în practică a acestor concepte. Atrăgând în rîndurile
sale pe cei mai buni specialişti, Kepler-Rominfo pune un accent deosebit pe managementul resurselor umane,
recrutare riguroasă, motivarea angajaţilor şi stabilitatea personalului.
Formarea ca specialişti de înalt nivel este susţinută continuu de programele de instruire din cadrul companiei,
orientate cu precădere pe specializarea tehnică, managementul calităţii, conducerea de proiect, tehnicile de
comunicare şi limbile străine.
KEPLER-ROMINFO este astăzi una dintre principalele companii de consultanţă şi servicii software din Europa de
Est, fiind prezenta cu solutii, servicii si produse proprii in domeniile financiar-bancar, telecomunicatii, distributie
etc. si a fost nominalizata in Top 100 mondial al celor mai inovatoare companii de servicii IT si Top 10 al
companiilor din Europa de Est, realizate de prestigioasa publicatie CMP Media’s Global Services Magazine.
KEPLER-ROMINFO este compania românească cu cei mai mulţi Manageri de Proiect certificaţi de prestigiosul
institutul american PMI şi este prima societate de servicii software din România certificată ISO9001 de către o
companie de audit internaţională (din 1997).
Descrierea postului :
 Participare la definirea arhitecturii
 Propunere de soluţii tehnice
 Redactare de specificaţii tehnice
 Creare rapoarte
 Dezvoltare cod
 Testare unitară
Cerinţe :
- Experienta de minim 2 ani in proiecte J2EE.
- Tehnologii:
Java Enterprise Edition
Java Script, JQuery, CSS, DWR
Struts2, AXIS2
Spring
Oracle 11g SQL
- Cunostinte bune de limba engleza.
Oferta (bonusuri, beneficii) :
- Recunoasterea valorii profesionale prin:
o Bonusuri semnificative în funcţie de rezultate
o Plan de cariera pe care-l construim impreuna
- Asigurare training pe tehnologii de ultima generatie si pe management de proiect, precum si finantarea
certificarilor
- Proiecte internationale pentru companii din FORTUNE 500

