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OFERTA PRACY 

Informacje o firmie 

Pełna nazwa 

Firmy/Instytucji 
ASKI Sp. z o.o. 

Krótka informacja o 

Firmie/Instytucji 

(profil działalności, wielkość 

 firmy, oddziały/filie itp.) 

Jesteśmy firmą, która powstała w 1993 r. Zajmujemy się projektowaniem, 

wdrażaniem oraz serwisem przemysłowych systemów sterowania firm 

takich jak: YOKOGAWA, SIEMENS, FOXBORO, TRICONEX, HIMA, 

HONEYWELL oraz automatyką przemysłową. W naszej ofercie znajdują 

się także usługi projektowania, wdrażania i administracji systemów 

 zarządzania, wsparcia produkcji oraz administracji i budowy środowiska 

IT w tym również serwisu sprzętu i oprogramowania. 

Branża firmy Automatyka, Robotyka, Utrzymanie Ruchu, IT 

Adres 

 
Ul. Toruńska 224, 87-805 Włocławek 

Telefon/Fax 054 237 20 12 

e-mail praca@aski.pl 

Strona www www.aski.pl 

Osoba kontaktowa Krzysztof Markowski 667 771 032 Krzysztof.Markowski@aski.pl  

 
 
 

Informacja o ofercie 

Branża oferty Programowanie, IT 

Oferowane stanowisko  Programista Aplikacji Webowych 

Opis zadań 

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: 

• tworzenie i rozwój aplikacji webowych 

• znajomość zagadnień związanych z Web Services 

• umiejętność stosowania różnych technik testowania oprogramowania 

• znajomość systemów kontroli wersji, wzorców projektowych oraz ich 

praktycznego wykorzystania 

• tworzenie nowych rozwiązań wspierających systemy produkcyjne 

• tworzenie i administracja bazami danych 

• rozwój i serwisowanie istniejących systemów  
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Wymagania: 

wykształcenie 

 Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu informatyki i 

programowania,  

 znajomość MS SQL, ASP.NET, MVC, JavaScript, jQuery, HTML 5, CSS 

3, C#, LINQ 

doświadczenie 
 Mile widziany udział w projektach informatycznych (w tym 

akademickich) zakończonych wdrożeniem 

języki obce  Dobrej znajomość języka angielskiego 

programy 
komputerowe 

 ASP.NET, C# 

 JavaScript (Angular / Bootstrap / Node.js) 

 JSON, jQuery, AJAX, XML 

 HTML 5, CSS 3 

 MS SQL 

 Full Software Development LifeCycle 

Inne 
Wymagania: 

• prawo jazdy kategorii B 

Rodzaj umowy Umowa o pracę 

Czas pracy 8 godzin – 7-15 

Wynagrodzenie Atrakcyjne do uzgodnienia 

Miejsce pracy Włocławek 

Oferowane warunki 
zatrudnienia 

Oferujemy: 

• ciekawą oraz odpowiedzialną pracę 

• udział w ciekawych projektach informatycznych 

• możliwość rozwoju zawodowego 

• miłą atmosferę pracy w ambitnym i profesjonalnym zespole przy 

tworzeniu nowych aplikacji i rozwoju już istniejących systemów 

 

 

Sposób i forma składania 

aplikacji 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego 

na adres: 

praca@aski.pl 

bądź dostarczenie osobiście do siedziby firmy we Włocławku przy ul. 

Toruńskiej 224. W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 

133, poz.883). 
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Oferta ważna do* 28.02.2018 

 

 

 

Wytłuszczone są pola, których wypełnienie jest wymagane. 
 

*) Brak daty ważności oferty spowoduje wygaśnięcie oferty po 30 dniach od jej zgłoszenia 


