Sparkflow (www.sparkflow.pl) is a growing LabVIEW software house and National Instruments integrator. We
design, develop and deploy solutions for various industries including Automotive, Energy and Heavy Industry.
Currently to our office in Katowice we are looking for:

Junior Software Developer
JSD-07/2018 – Katowice

Requirements:








Knowledge of LabVIEW (we do not require any certifiction – but it will be nice to have CLAD or CLD)
Minimum B1 English (we do not require any certificate)
Basic knowledge of Signal Processing, Electronics – Digital and Analog
Creativity and problem solving
High standards
Open-minded personality
„Can do” attitude

What we offer?








Competitve salary with performance bonus – based on your competences
Development program – you will grow your hard and soft skills
Flexible work-hours (full-time or part-time)
Working in experienced team of CLAs and CLDs
Interesting projects from different Industry Areas
Team spirit and friendly atomsphere at work
Carrer path within organization

How to apply?
Please send your CV to career@sparkflow.pl

We kindly ask you to include following clause at the bottom of your CV:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sparkflow sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach ul Kolejowa 57,
KRS: 0000739325 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Równocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez rok od zakończenia aktualnej rekrutacji.”
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział. Brak powyższej zgody w przesłanej dokumentacji, skutkuje
pominięciem Twojej kandydatury w procesie rekrutacji, wobec braku podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych.
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Sparkflow sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach ul Kolejowa 57, KRS: 0000739325. Dane osobowe są
przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Na podstawie przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 27 kwietnia 2016 r. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody.

