
Programista - praktyki
SmartDust to polski start-up, który tworzy i rozwija platformę chmurową umożliwiającą przeprowadzanie
zdalnych testów na urządzeniach mobilnych. Jesteśmy niewielką firmą, ale posiadamy ogromne ambicje,
całkiem sporą bazę klientów oraz potężne rozwiązanie, które może namieszać na obecnym rynku technologii
mobilnych.

Jeśli chcesz namieszać razem z nami i nie jest Ci obca przynajmniej jedna z technologii z poniższej listy to
znaczy, że jesteś dobrym kandydatem bądź kandydatką do naszego Programu Letnich Praktyk.

Technologie, w których się obracamy:
- Android - Java/Kotlin/C++/SDK/NDK/HDK
- iOS - Swift/Objective-C
- Backend - Node.js/Kotlin/Bash/Linux/docker
- Frontend - AngularJS/Angular/Wordpress
- WordPress wraz z popularnymi plug-inami i dodatkami
- Biblioteki i narzędzia wspomagające testy manualne i automatyczne
- Rozwój i administracja sieci komputerowej

Poszukujemy studentów lub absolwentów studiów technicznych, bądź samouków, którzy nie boją się kodu,
technologicznych wyzwań oraz naszego CEO :)
Chcemy zaangażować Cię we współtworzenie naszej platformy i rozwiązań, dając możliwość nauki nowych
technologii, metodyk pracy oraz rozwoju swoich dotychczasowych umiejętności w fajnym zespole.

Oprócz wymienionych wcześniej technologii, będziesz mieć okazję poznać również:
- narzędzia do zarządzania repozytorium kodu - git, github
- narzędzia programistyczne i wspomagające zapewnienie jakości
- metodyki pracy - SCRUM, Kanban
- narzędzia do zarządzania zadaniami i bazą wiedzy - Jira, Confluence
- tajniki administracyjne naszej platformy
- sposoby współpracy z międzynarodowymi klientami i ich obsługi
- jak pracuje się w przyjaznym środowisku, gdzie miejsce i czas nie mają znaczenia (czytaj: możliwość

pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy)
- gry i zabawy programistów i testerów :)

Zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w praktykach wysyłając wiadomość na adres e-mail:
career@smartdust.me. Będziemy wdzięczni za załączenie CV, odniesień do portfolio lub krótkiej informacji na
temat znajomości technologii, narzędzi oraz ewentualnie opisu wykonanych projektów. Forma wiadomości nie
ma znaczenia dopóki zawiera istotne informacje na temat Twojej wiedzy i zainteresowań.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę smartdust.me. Tam również istnieje
możliwość stworzenia darmowego konta, które pozwoli Ci samodzielne sprawdzić jak działa nasza platforma.
Kto wie, może i Ty dołączysz do grona zadowolonych użytkowników, którzy zdecydowali się nam zaufać
i kompleksowo testować swoją cyfrową twórczość!
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