Sumitomo SHI FW is currently looking for the following position located in our Sosnowiec office:

C# Developer
Role
C# Developer will be responsible for development, maintaining and supporting of our in-house developed software. In
addition C# Developer will provide support to end users and will be responsible for regular communication with others
involved in the development process.
Qualifications:
• A Bachelor Degree in Computer Science or Engineering
• Very good written and spoken English
• Good knowledge of C# and .NET (at least 3 years of experience)
• Knowledge of Azure DevOps
• Knowledge of agile development methods
• Knowledge of MS-SQL programming
• Good understanding of MS Excel and VBA
• Working efficiently with Visual Studio
• Ability to work with business users to define further software development
We offer:
•
•
•
•

Work in a stable company with an established position in the market
Growth as a C# Developer
Participation in international projects,
Comfortable & friendly work environment

Please include below data protection clause in your CV:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach
rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa.
Ponadto, informujemy, że:
•

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko C# Developer na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

•

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

•

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.

•

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej
cofnięciem.

•

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych
osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś
przebiegu procesu rekrutacji

•

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

•

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

•

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

•

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną
usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) na ogólny adres rekrutacyjny:
sfw.rekrutacje@shi-g.com

