
     

PROFI CREDIT jest drugą największą firmą pożyczkową w Polsce. Działamy na polskim rynku od ponad 13 lat i 
współpracujemy z grupą 2 900 doradców finansowych. Od początku działalności w Polsce sprzedaliśmy pożyczki na łączną 
wartość ponad 3,3 miliarda złotych.  
 
W związku z nieustannym rozwojem naszej Spółki, poszukujemy osoby na nowe stanowisko pracy:  Młodszy Analityk IT 

Miejsce pracy: Bielsko-Biała (Centrala Spółki) 
 
 
Profil kandydata: 
  Umiejętność analizy IT;  Znajomość notacji UML;  Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych;  Podstawowa znajomość jednego z języków programowania (C# lub PHP);  Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej;  Znajomość metodologii rozwoju oprogramowania;  Znajomość JIRA będzie dodatkowym atutem;  Wysoki poziom komunikatywności i umiejętność utrzymywania dobrych relacji z zespołem i 

współpracownikami na różnych szczeblach organizacyjnych;  Preferowane wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne. 
 

Zakres zadań: 
  Współpraca z programistami oraz właścicielami procesów, w tym analiza wymagań biznesu;  Ustalanie priorytetów w porozumieniu z biznesem;  Przygotowywanie dokumentacji projektowej na podstawie wymagań biznesu;  Modelowanie procesów biznesowych i ich optymalizacja;  Rekomendowanie optymalnych rozwiązań i koordynacja zmian w systemach;  Wsparcie dla biznesu w procesie testów akceptacyjnych i utrzymaniu systemów. 

 
Oferujemy: 
  Profesjonalne wprowadzenie w obowiązki i niezbędne wsparcie merytoryczne;  Udział w ambitnych, lokalnych i międzynarodowych projektach IT;  Fachowe szkolenia zgodne z Twoim profilem zawodowym (bogaty budżet szkoleniowy oraz 

dostęp do platform szkoleniowych UDEMY, CBT Nuggets);  Zdobywanie bardzo cennego doświadczenia zawodowego;  Pozytywne środowisko pracy i bardzo dobrą atmosferę;  Bogaty pakiet benefitów, w tym: karta sportowa, dodatkowe dni urlopu, język angielski w czasie 
pracy, imprezy integracyjne, kuchnia z napojami i ekspresem do kawy, zajęcia sportowe i 
rekreacyjne dla pracowników i ich dzieci, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, 
dofinansowanie do wakacji, dnia dziecka i świąt, preferencyjna cena sprawdzonego cateringu;  Nowe biuro i profesjonalne narzędzia pracy: notebook + 2 monitory + system Jira;  Atrakcyjny i czytelny system wynagradzania - podstawa + premia kwartalna w postaci 4 
dodatkowych wynagrodzeń;  Umowę o pracę w dużej, stabilnej rynkowo i rozwijającej się Spółce finansowej;  Pracę stacjonarną (pełny etat) w Bielsku-Białej, w Centrali Spółki. 



     
 
 

To jest praca dla Ciebie! Dołącz do nas! 
 
Kontakt: 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
teraz i w przyszłości. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami na adres: rekrutacja@proficredit.pl  z dopiskiem ‚Analityk IT‘. 


