
 
 
Lehmann + Partner jest firmą z bogatym doświadczeniem oraz wiodącym przedsiębiorstwem w branży pomiarów 
drogowych. Oferujemy usługi związane z tworzeniem projektów organizacji ruchu, inwentaryzacji elementów pasa 
drogowego, wykonaniem map sieci drogowych oraz przeglądów okresowych dróg i mostów. Aktualnie poszukujemy 
pracownika na stanowisko: 
 

Programista SQL 
 

Miejsce pracy: Konin, możliwość pracy zdalnej po okresie wdrożeniowym  
 
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 
• serwis istniejącego oprogramowania; 

• przygotowywanie nowej funkcjonalności oprogramowania; 

• uczestnictwo w projektach programistycznych na rynek europejski; 

Wymagania: 
• znajomości systemów baz danych i składni języka SQL; 

• znajomość narzędzi kontroli wersji – preferowany GIT; 
• znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

• ciekawość nowych projektów w interesującej branży; 

Dodatkowymi atutami będą: 

• wykształcenie wyższe techniczne; 
• doświadczenie w projektowaniu baz danych; 
• znajomość systemu PostgreSQL; 
• znajomość zagadnień z tematyki GIS; 
• umiejętność analizy i optymalizacji kodu; 

• umiejętność administracji systemem Unix/Linux; 

Oferujemy: 
• pracę w zespole doświadczonych programistów; 
• elastyczne godziny pracy; 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania; 

• Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, karta MultiSport, paczki dla dzieci, bony świąteczne),  

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@lehmann-partner.pl z dopiskiem w tytule wiadomości:  
Programista SQL. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Dopuszczamy możliwość 
rekrutacji zdalnej z wykorzystaniem video-rozmowy. 
 
Prosimy o opatrzenie CV klauzulą: 
„Na podstawie art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu prowadzonej przez spółkę Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o.   rekrutacji na stanowisko: Programista 
Web”. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV dodatkowo 
klauzuli o treści (zgoda dobrowolna): 
„Na podstawie art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez spółkę Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. na potrzeby wszystkich prowadzonych w przyszłości 
rekrutacji.” 


