
Web Developer / Wordpress Developer

Kilka słów o nas:

PayEye to polski fintech, który wprowadza najbezpieczniejszy, a zarazem najwygodniejszy system płatności, 
oparty o technologię biometryczną wykorzystującą tęczówkę oka. To kolejny etap rozwoju płatności 
biometrycznych, które zastąpią dotychczasowe formy uwierzytelniania użytkowników. 

Jako pierwsi na świecie wprowadzamy takie rozwiązanie komercyjnie, zmieniając tym samym podejście 
klientów do finansów osobistych. Dzięki payeye wystarczy jedno spojrzenie. Nasz kreatywny Zespół wciąż się 
rozwija, obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Web Developer / Wrodpress Developer. Innowacyjność 
PayEye to nieskończone możliwości, dlatego jeśli chcesz z nami je odkrywać, zapoznaj się z wymaganiami 
i wyślij swoje CV.

Opis stanowiska:

Jesteś doświadczonym Web/Wordpress developer, który jest gotowy na nowe wyzwania oraz interesujące 
projekty? Chcesz pracować z najbardziej utalentowanymi specjalistami w branży oraz dostarczać wysokiej 
jakości oprogramowanie każdego dnia? Chcesz mieć faktyczny wpływ na firmę w której pracujesz, wraz z jej 
produktami? Dołącz do nas i weź udział w budowaniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań 
biometrycznych.

Twoje zadania:

• głównym zadaniem będzie wytwarzanie stron internetowych na bazie Wordpress CMS
• tworzenie szablonów HTML do mailingów
• mile widziane doświadczenie w konfiguracji narzędzi analitycznych (typu Google Analytics, SEO) 
wspierających działania marketingowe oraz sprzedażowe
• współpraca z działem marketingu, sprzedaży oraz graficznym

Profil idealnego kandydata:

• minimum 2 lata doświadczenia jako Web/Wordpress deweloper w komercyjnym środowisku
• konieczna umiejętność budowania motywów od podstaw na bazie projektu graficznego
• wymagana umiejętność szczegółowego odwzorowywania projektu graficznego
• znajomość RWD (płynne skalowanie na urządzenia mobilne oraz tablety)
• znajomość HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery/Vanilla JS /  preprocesorów CSS (SASS/SCSS)
• znajomość Gulp / Webpack (pisanie prostych skryptów pod automatyzacje)
• podstawowa znajomość PHP, mile widziane OOP
• dużym plus znajomość architektury MVC oraz framework Timber
• mile widziana znajomość hostingu WP Engine
• Podstawowa znajomość GIT
• chęć pracowania w zespole Scrumowym
• komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

• wynagrodzenie : 5000 - 10000 PLN UoP/B2B
• możliwość rozwoju w młodej, dynamicznej i skoncentrowanej na celach organizacji, wdrażającej autorskie 
rozwiązania z wykorzystaniem biometrii w systemach płatności
• udział w ciekawym projekcie e-commerce 
• możliwości rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji
• pakiet prywatnej opieki medycznej
• Karta Multisport®
• pracę w nowoczesnym, dobrze wyposażonym biurze w przyjemnej lokalizacji we Wrocławiu
• parking samochodowy i rowerowy
• owocowe wtorki

DOŁĄCZ DO NAS!


