
 
 

GLK Multimedia Sp. z o. o – właściciel marki WeLearning i portalu welearning.pl –Tworzymy wyjątkowe 
rozwiązania e-learningowe, portale, systemy, aplikacje i wideo dla największych firm w Polsce. Lubimy być 
kreatywni, rozwijać się i tworzyć, więc jeśli chcesz być częścią naszego zespołu to zapraszamy. 
 
 

Senior Developer 
 

Jaki będzie zakres Twoich obowiązków? 

 Nadzór nad realizacją powierzonych projektów 
 Zaplanowanie, analiza i wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań 
 Projektowanie i tworzenie nowych rozwiązań zgodnie z wymaganiami 
 Utrzymanie i modernizacja istniejących aplikacji internetowych 
 Analiza wymagań, tworzenie specyfikacji technicznej 
 Dbanie o czytelność, jakość, wydajność i bezpieczeństwo kodu 
 Wsparcie dla Junior PHP Developerów, delegowanie zadań.  

 

Od osoby na tym stanowisku oczekujemy:  

 Znajomości dobrych praktyk projektowania obiektowego 
 Znajomości frameworków PHP (Symfony/Laravel) 
 Znajomości relacyjnych  baz danych np. MySQL, MSSQL, MongoDB 
 Znajomości współczesnych technologii frontendowych (Angular/React/Vue) 
 Umiejętności analizowania wymagań 
 Aktywnego udziału w projektowaniu nowych rozwiązań 
 Zdolności analitycznego myślenia 
 Dbanie o czytelność, jakość, wydajność i bezpieczeństwo kodu 
 Znajomości przeprowadzania  testów funkcjonalnych oraz jednostkowych i wydajnościowych 

wraz z wspieraniem całego procesu testowego, 

Dodatkowym atutem będzie: 

 Znajomość narzędzi CI/CD np. Jenkins, GitLab 
 Znajomość UML'a 
 Poczucie humoru 

 

Zapewniamy:  

• Fajną pracę w młodym i kreatywnym zespole  
• Ciekawe i wszechstronne wyzwania  
• Rozwój i zdobywanie nowych umiejętności  
• W gratisie świetna atmosfera  
• Pracę dla największych firm w Polsce i na świecie. 
• Liczne premie, bonusy, benefity, adekwatne wynagrodzenie. 



 
 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu oraz przesłania CV na adres: 
kontakt@welearning.pl  (w tytule: Senior Developer).  

Termin zakończenia rekrutacji: 09.04.2021r.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 


