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Think outside the box,
and let us get to know you

front-end
developer
Kim jesteśmy
Right Information jest firmą technologiczno-konsultingową założoną w 2001 roku we Wrocławiu. Tworzymy
i dostarczamy oprogramowanie szyte na miarę łącząc
kompetencje z obszaru optymalizacji procesów biznesowych, nauk ścisłych (matematyka, fizyka, statystyka)
oraz inżynierii oprogramowania.
Jesteśmy małym, zmotywowanym zespołem inżynierów,
projektantów i menadżerów, którzy przez harmonijną
współpracę tworzą i dostarczają wyjątkowe rozwiązania. Rozwijamy się i szukamy osób do obecnych
i nowych projektów, które pojawiają się na horyzoncie.
Szukamy osób, które są samodzielne i pracują z zaangażowaniem nad każdym problemem i są otwarte na
nowe technologie. Pracując z nami będziesz odpowiedzialny za pracę nad wizualną stroną rozbudowanych
aplikacji, na których pracują ludzie w ponad 40 krajach
świata.
Skontaktuj się z nami:
E-mail: maciej.puchala@rightinformation.pl
Tel.: 71 716 50 93
www.rightinformation.pl
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Lokalizacja: Wrocław.
Dostępność: cały etat.
Praca zdalna: nie.
Podróżowanie: nie.

Zakres pracy:
• Współudział w projektowaniu i tworzeniu rozbudowanych aplikacji frontend i backend (dashboard);
• Tworzenie i edycja widoków na podstawie projektów graficznych (korzystamy ze Sketcha i Zeplina);
• Tworzenie dokumentacji projektowej (np. Style
Guide).
Wymagania:
Bardzo dobra znajomość CSS3, HTML5, JavaScript;
Bardzo dobra znajomość jQuery;
Doświadczenie w projektowaniu RWD;
Podstawowa znajomość LESS lub SASS;
Podstawowa znajomość Grunt, Bower;
Podstawowa znajomość jednego z języków programowania PHP, C#, Java;
• Znajomość systemów kontroli wersji (SVN, GIT).
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Oferujemy:
• Elastyczny czas pracy;
• Wygodne stanowisko pracy (2 monitory, regulowane fotele i stoły);
• Dowolną formę zatrudnienia;
• Doświadczony zespół inżynierów;
• Luźną i spokojną atmosferę.

join
our team
Think big, reach high
We always try to think outside of the box and create solutions for the future.
Projects developed by our teams are powerful solutions for our customers,
helping them improve their sales and business processes.

Learn from us and teach us
We value effective communication and professional development. To facilitate that we meet, learn and discuss all the time. We understand the value
of knowledge. For us sharing is caring.

Work comfortably
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Flexible hours, great atmosphere and comfortable workplace allow us
to be effective and committed to what we do. We enjoy our work while keeping work-life balance.

