
 

 

 

 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko: 

Front-End / Back-End C# Developer 
Miejsce pracy: Szczecin,  Aleja Piastów 22

 

Główne zadania: 

• Tworzenie i utrzymywanie aplikacji  

• Tworzenie procedur składowanych w bazach 
danych – umiejętność SQL, TSQL, PL-SQL) 

• Organizacja zadań programistycznych i 
kontrola ich realizacji (Visual Studio Team 
Services) 

• Współpraca z zespołem produktowym w 

zakresie budowania marketingu produktów 

• Współtworzenie i realizowanie planu rozwoju 
aplikacji WMFlower, BIZFlower 

• Wsparcie programistyczne projektu CRMFlower 

 

 

Od kandydata oczekujemy:  

• Witalnych cech interpersonalnych, orientacji na 
cel i uśmiechu do innych 

• Znajomości jednego z języków programowania 
na platformie .Net – np. C# lub VB 

• Znajomość lub chęć rozwoju w programowaniu 
skryptów webowych np. JS / HTML 

• Chęci pozytywnej komunikatywności - 

umiejętności pracy w zespole z innymi 

• Kultury osobistej i szacunku dla świata 

 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

• Znajomość procesów logistycznych, 
magazynowych, produkcyjnych 

• Znajomość działania systemów klasy ERP / 
WMS / DMS 

• Znajomość technologii mobilnych i trendów 
w automatyzacji magazynów 

• Znajomości systemu ERP SAP / WMFlower 
 
 
 
 

 

 

Od Od 2007 roku prowadzimy w Polsce zaawansowane projekty 

optymalizujące obszary logistyczne. Projektujemy magazyny, 

sieci transportowe i procesy wewnętrzne. Nasze doświadczenie 

to ponad 50 wdrożonych systemów klasy WMS, TMS i ERP w 

firmach w całej Polsce. Koncentrujemy się głównie na systemach 

IT dla branż: handel detaliczny (RETAIL), DRP/WMS – 

dystrybucji i magazynowaniu. Zrozumienie potrzeb Klienta oraz 

nabyta wiedza Best Practise w połączeniu z najnowszą i 

sprawdzoną technologią tworzą unikatowy zestaw pozwalający 

osiągnąć sukces naszym Klientom. Jesteśmy producentem 

oprogramowania klasy WMS (WMFlower) i oprogramowania 

obiegu dokumentów klasy DMS (BIZFlower). Działamy w ścisłym 

połączeniu z e-commerce – stąd powstał u nas system 

zarządzania ofertą CRMFlower. Jesteśmy partnerem SSI 

SCHAEFFER – producenta automatycznego wyposażenia 

magazynowego np. robotów transportowych WAESEL i 

LOGIMAT sterowanych PLC.

Oferujemy: 

• Możliwość rozwoju poprzez:  

o Dostęp do doświadczeń i unikalnej wiedzy w skali kraju w zakresie zarządzania i sterowania procesami klientów - 
zgromadzonej w przestrzeni czasu i zrealizowanych projektów 

o Uczestnictwo w tworzeniu oprogramowania sterującego procesami u klientów dużych, będących liderami w polskiej 
gospodarce, średnich i małych 

o Dostęp do nowoczesnych technologii, najnowszych trendów, programowania PLC, projektów związanych z automatyką 
przemysłową 

• Stabilne warunki zatrudnienia 

• Ogromne wyzwania i wsparcie firmy, zespołu i szefów przy ich realizacji 

• Dostęp do szkoleń i kursów 

• Dostęp do rozmów z kadrą najsilniejszych polskich przedsiębiorstw i możliwość oferowania im usług 

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV, oraz List Motywacyjny na adres e-mail: omm@omm.com.pl 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

prowadzonego przez OMM Business Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182, 1662)”. 


