
 
Politechnika Białostocka 

Agencja Zatrudnienia nr certyfikatu 2196 
 

OFERTA PRACY 

 

Numer w bazie: 394/2022 

Typ oferty: 

(zaznaczyć „X”) 

praca stała 
praca dorywcza 
(dodatkowa lub 

krótkoterminowa) 
staż 

x   

Nazwa firmy: CAPITAL SERVICE S.A. 

Dane teleadresowe: 
(adres, telefon, 

fax, e-mail, strona www) 

 

 ul. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka 

  (..) ……      rekrutacja@capitalservice.pl     

wwwcapitalservice.pl. 
 

Opis firmy: 

CAPITAL SERVICE S.A od 1999 roku realizuje finansowe potrzeby 
Klientów. Specjalizuje się w udzielaniu pożyczek ratalnych pod 
marką własną KredytOK. Produkty oferowane przez Spółkę 

systematycznie zyskują popularność na rynku consumer finance, 
dzięki kompetencjom i zaangażowaniu wszystkich Pracowników, a 
także wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w obsłudze Klientów. 
Misją Capital Service S.A. jest dywersyfikacja sprzedaży w kierunku 
online, contact center i modeli hybrydowych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii w finansach. 
 

Branża stanowiska: IT 

Oferowane stanowisko: PROGRAMISTA 

Udogodnienia dla osób    
z niepełnosprawnościami: 

(pole opcjonalne) 

TAK/NIE* zaznaczyć 

 
Jeśli Tak, jakie (np. oprogramowanie dla niedowidzących, podjazd, 
itp.): 
• podjazd 
• … 
 

Lokalizacja oferty: Ostrołęka 

Zakres obowiązków: 

• Rozwijanie istniejących aplikacji informatycznych, 
• Integrowanie z systemami partnerów biznesowych, 

• Programowanie testów automatycznych, 

• Optymalizowanie procesów pod kątem wydajnościowym, 
• Testowanie aplikacji przed operacyjnym wdrożeniem, 
• Wdrażanie i utrzymywanie wymogów polityki, 

bezpieczeństwa w wytwarzanych aplikacjach 
informatycznych. 

Liczba oferowanych miejsc pracy: 1 

Wymagania: 

• Znajomości PHP, Zend Framework lub/i Symfony Framework, 
MySQL, JavaScript, jQuery, CSS, HTML, Git, 

• Doświadczenia w programowaniu obiektowym, 
• Analitycznego myślenia oraz łączenia faktów w procesach, 
• Wyobraźni oraz kreatywności, 

• Umiejętności pracy w zespole. 

 

http://www.carpol.pl/


Oferowane warunki: 

(rodzaj umowy, 
wynagrodzenie, 

dodatkowe świadczenia, 
ilość godzin w tygodniu,  
data rozpoczęcia pracy) 

• Umowę o pracę na cały etat – w dużej firmie jednak z rodzinną 

atmosferą, 

• Ciekawą i pełną wyzwań pracę, 

• Współpracę z zaangażowanym zespołem, 

• Wsparcie przełożonego w okresie adaptacji, 

• Dostęp do ubezpieczenia grupowego oraz pakietu 

sportowego, 

• Wynagrodzenie uzależnione od posiadanej wiedzy i 

umiejętności. 

• Praca w siedzibie Spółki w Ostrołęce. Możliwość pracy 

hybrydowej po pełnym wdrożeniu. 

Forma kontaktu: rekrutacja@capitalsrvice.pl 

Data wprowadzenia oferty: 23.06.2022 

Data ważności oferty: 31.07.2022 

 


