Formulário Oferta Emprego
Envie-nos o seu CV e Carta de Apresentação para rh@anm-consulting.com. Alternativamente
poderá contactar-nos via telefone a partir do número 220 944 436.

Empresa Empregadora:

Contacto*:

Amilcar Nuno Malta

Email*:

rh@anm-consulting.com

Telefone*:

220 944 436

Empresa*:

ANM IT & MANAGEMENT CONSULTING, UNIP LDA

Morada:

ANM CONSULTING
Rua José Régio,
Centro Empresarial Vilar do Pinheiro,
331, 4485-860
Última entrada nas traseiras do Restaurante Ricardo 3
(a 2 minutos do Centro Comercial Vivaci Maia / Mira Maia)

Descrição da Empresa:

A ANM é uma empresa especialista em marketing &
comunicação, consultoria e plataformas digitais. Com mais de
5 anos de experiência tivemos a oportunidade de trabalhar
em diversos projetos com Pequenas e Médias Empresas, a
Multinacionais pelo mundo fora.

Website:

http://anm-consulting.com/

Informação da Posição de Emprego:
Cargo:

Developer / Programador Sénior

Localização:

Maia / Vila do Conde

Nº de Posições:

1
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Descrição do Trabalho:

Esta posição será integrada no departamento de
desenvolvimento da empresa, onde trabalhará e responderá
diretamente ao Diretor Comercial & Marketing e Responsável
de Programação. As atividades do candidato serão integradas
no plano atual estratégico da empresa.
Tarefas consistirão:
- Suporte em plataformas em desenvolvimento
- Tarefas por módulos
- Integração em projetos de desenvolvimento diversos

Área de Formação:
- Engenharia Informática, Programação, Aplicações Web
Modos Pessoais:

Especificação do Candidato:

- Bons modos pessoais, com excelente capacidades de falar e
ouvir
- Capacidade em ouvir e gerir solicitações de clientes,
problemas ou questões e apresentar-se cordialmente para
fazer a venda
- Capacidade de trabalho em equipa, partilhar as melhores
práticas e técnicas e aconselhar os colegas
- Ser bastante direcionado aos objetivos
- Capacidade de aprender com os erros e compromisso em
fazer sempre o melhor
- Atitude ‘can-do’ com personalidade entusiástica e persuasiva
- Atitude e pensamento ‘it-is-possible’
- Forte ética no trabalho e gestão do tempo
Conhecimentos Informática:
-

CSS, PhP, HTML, IONIC, Programação APP, Assemble APP
C#, .Net, Java
ASP.NET, MVC, WebAPI
Base de Dados SQL Server
REST API’s
Angular

- Bons conhecimentos em Microsoft Office, principalmente:
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. Microsoft Excel
(preferencial mas não essencial):
- Photoshop
- Lightroom
- Ilustrador

Salário:

Part-time a definir pela experiência do candidato com
possibilidade de passar a tempo inteiro

Como candidatar:

Para se candidatar deverá enviar o seu CV e Carta de
Apresentação para: rh@anm-consulting.com com o título ‘RH
– DEVELOPER SÉNIOR

Data Limite de Candidatura:

15 de Setembro 2019

Início:

Imediato

Duração:

6 meses a 1 ano - extensível

Informação adicional:

De modo a aumentar o conhecimento do candidato na área
em questão, forneceremos formação e uma abordagem de
aprendizagem contínua baseada nas tarefas e objetivos.
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