Trabalhe conosco | Work with us | Arbeite mit uns

DESENVOLVEDOR JAVA
BACKEND/FULLSTACK SÊNIOR COM
ALEMÃO (M / F / D)
Você é apaixonado por JAVA e gostaria de trabalhar com as tecnologias
mais recentes? Você gosta de fazer parte de uma equipe ágil e de assumir
responsabilidades?

O cliente na Alemanha

Suas expectativas
Trabalho emocionante em cooperação interdisciplinar com a equipe
na Alemanha
Concepção e extensão de Rich Clients (Swing, JavaFX) e artefatos
de Middleware (JEE, REST, JBOSS, Wildfly)
Implementação e design independentes, incluindo a execução de
testes de desenvolvimento e roll-out em ambientes de teste
Responsabilidade técnica pelos módulos de software e desenvolvimento estratégico da arquitetura e do escopo funcional
Treinamentos com perspectiva de carreira

Com cerca de 140 mil colaboradores,
espalhados em mais de 35 países, o
cliente está entre as dez maiores
empresas de serviços de TI do mundo.
Suas unidades de negócios oferecem
soluções inovadoras de TI que criam
benefícios mensuráveis para os seus
clientes. Além de projetar, implementar e
gerenciar soluções de desenvolvimento
e SAP, oferecem também serviços
inovadores para tornar as empresas
mais eficientes e eficazes e auxiliar na
transformação digital.

Cultura corporativa EB-ISCO

Seus pontos fortes
Curso de Graduação concluído (matemática, informática, ciências
naturais ou econômicas, tecnologia) ou treinamento comparável
Conhecimento amplo do universo Java (JSE 8 & up, JEE) (8+ anos)

Um espírito especial, apreciação e
comunicação com igualdade moldam
as nossas ações - todas as vozes
são ouvidas. Faça parte da EBISCO!

Experiência como programador de software, preferencialmente
seguindo os princípios do "Clean Code"

Localização
Blumenau e
home office

Experiência em banco de dados relacionais é um diferencial
Fortes capacidades de comunicação ao interagir com programadores e clientes internos

Escopo
CLT, tempo
integral

Necessária habilidade em alemão

Nossa proposta

Esperamos sua inscrição.
Encaminhe seu currículo para
rh@eb-isco.com

Cultura corporativa extraordinária e membro integral da equipe
aqui você está "no meio de tudo em vez de apenas participar"
(incentivo as decisões independentes, eventos de equipe, "canal
aberto para as próprias ideias", ...)

Ficaremos felizes em responder
suas perguntas com antecedência também via telefone/WhatsApp
(047) 99110-0309

Oportunidade para trabalhar e se desenvolver na área de
desenvolvimento JAVA em conjunto com uma grande multinacional

Contato

Ambiente de trabalho atraente e social (horário de trabalho flexível,
banco de horas, home office como opção, bebidas, frutas, ...) em
uma empresa em crescimento
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