
Junior/Mid Frontend Developer
Wspólnie z działem Tech rozwijaj platformę, która zmienia polską 
edukację.

Twoje zadania:

Szukamy osoby, która:

Dobrze jeśli: 

Oferujemy:

- pracę przy projektach, które mają realny wpływ społeczny
- możliwość bezpośredniej współpracy z  Full-stack Developerem, który chętnie dzieli się wiedzą
- szansę na zmierzenie się z ciekawymi problemami  i realizację swoich pomysłów
- pracę w kameralnym biurze przy Pl.Wilsona oraz możliwość pracy zdalnej
- wynagrodzenie 3500 - 6000 netto/b2b w zależności od Twojego poziomu doświadczenia i wybranego etatu 

Pochwal się swoimi projektami i wyślij zgłoszenie do 31.01.2021 na: 
magda.korbecka@zwolnienizteorii.pl 

- chce rozwijać się jako Frontendowiec, pracując z skomplikowanymi frameworkami i technologiami
- zna i sprawnie posługuje się JavaScript, HTML, CSS oraz Git, GitLab
- skomplikowaną architekturę z nutą chaosu traktuje jak ciekawe wyzwanie
- nie boi się samodzielnych wyzwań, przy wsparciu zespołu 

Prowadzimy najpopularniejszą olimpiadę 

dla uczniów i uczennic szkół średnich 

w Polsce.  Młodzi, przy naszym wsparciu, 

realizują własne projekty społeczne, 

rozwijając kompetencje przyszłości.

Współpracujemy z największymi, m.in. 

z Google, ING Bankiem Śląskim, Allegro, 

Grupą Pracuj.

Zostaliśmy wyróżnieni ponad 20 

nagrodami: Effie Awards, Forbes 30 Under 

30 Europe, MIT Technology Review 

Innovator of the Year Poland.

Razem zmieniamy edukację!

Co robimy?

Pierwsze  6 miesięcy:

- nanoszenie poprawek w kodzie

- realizacja poprawek wizualnych 

zgłoszonych przez zespół lub użytkowników 

strony np.: zmiana logo, koloru, edycja tekstu

- stopniowe  wdrażanie się w skomplikowaną 

architekturę backendową

Kolejne zadania:

- budowanie nowych rozwiązań na stronie i 

platformie

- praca wewnątrz Angular i React

- automatyzacja procesów poprzez budowę 

backoffice 

- integracja z zewnętrznymi bibliotekami/API

- wdrażanie się w środowisko dodatkowych 

produktów Zwolnionych z Teorii

- może pochwalić się projektem o skomplikowanej logice biznesowej
- zna lub pracuje  w AngularJS
- ma doświadczenia z React lub Vue 
- interesuje się zagadnieniami z obszaru UX lub grafiki komputerowej
- posiada doświadczenie pracy w środowisku startupowym lub organizacji pozarządowych


