Edipresse Polska to międzynarodowa Spółka multimediowa intensywnie rozwijająca portfolio serwisów
internetowych (m.in. polki.pl, wizaz.pl, party.pl, niania.pl, babyonline.pl, gotujmy.pl, ilewazy.pl) oraz
wydająca magazyny (m.in. VIVA!, Party. Życie Gwiazd!, URODA ŻYCIA, Przyjaciółka, Be Active.
Dietetyka & Fitness).
Obecnie do Zespołu Technologii Online poszukujemy
kandydatów na stanowisko:

Front-end Developer
Lokalizacja: Warszawa Centrum

Edipresse Polska jest wydawcą portali generujących ponad 100 mln odsłon miesięcznie.
Znacząca część naszych użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych, stąd wysoka jakość projektów
od strony UX i UI jest dla nas kluczowa. Ciągle pracujemy nad usprawnieniem portali i wprowadzamy
nowe pomysły. Szukamy więc ekspertów, którzy dołączyliby do naszego Zespołu na dłużej.
Najważniejsze zadania:


Tworzenie szablonów HTML/CSS/JS na podstawie projektów, dostarczonych przez grafików lub
partnerów zewnętrznych



Wprowadzenie nowych podstron serwisów, stron projektów specjalnych

Nasze oczekiwania:


Bardzo dobra znajomość HTML5 / CSS3



Dobra znajomość SASS



Dobra znajomość JavaScript ES6



Znajomość Twig / Smarty



Doskonała znajomość zagadnień RWD oraz zagadnień, związanych z budowaniem stron
mobilnych



Bardzo dobra znajomość Foundation oraz Bootstrap



Dobra znajomość GIT



Doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi Google Analytics oraz Google Tag Manager



Znajomość Photoshop / Sympli / Marvel lub podobnych, wystarczająca do łamania stron WWW
na podstawie projektów graficznych



Komunikatywność



Kreatywność



Terminowość i dokładność



Pozytywne nastawienie, zaangażowanie



Samodzielność i umiejętność zarządzania sobą w czasie

Oferujemy:


Stałą współpracę ze stabilną, prężnie rozwijającą się firmą multimediową



Stabilne zatrudnienie



Prywatną opiekę medyczną



Rozwój wiedzy i umiejętności w obszarze rynku internetowego polskiego i zagranicznego



Dużą samodzielność i swobodę działania



Przyjazną atmosferę pracy bez korporacyjnych ograniczeń



Pracę w prestiżowej lokalizacji, w ścisłym Centrum Warszawy

Zapraszamy do przesłania aplikacji poprzez formularz

http://praca.edipresse.pl/

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw Nr 133 poz. 883)
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi Kandydatami.

