
Chcesz rozwijać swoją karierę w firmie consultingowo-informatycznej , gdzie dobra atmosfera pracy jest równie 
ważna jak zadania, przy których będziesz mógł poszerzać swoje umiejętności? 

  
KDR Solutions Sp. z o.o. daje Ci taką możliwość! 
Nie zwlekaj i dołącz już dziś do naszego zespołu! 

KDR Solutions to Spółka specjalizująca się w dostarczaniu innowacyjnych dedykowanych aplikacji w technologii 
internetowej. Nasze rozwiązania dostarczamy głównie dla dużych i średnich firm, często o charakterze 

korporacyjnym w sektorze produkcyjnym.  

W związku z rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 

Programista 

Miejsce pracy: Bydgoszcz 

Opis stanowiska pracy 

Obowiązki:  

 Testowanie aplikacji  napisanych w technologii VR/AR 

 Rozwój aplikacji w technologii VR/AR 

 Udział w projekcie badawczym 

 Przygotowanie dokumentacji projektowej 

Wymagania: 

 Znajomość zagadnień dotyczących VR/AR 

 Znajomość oprogramowania do modelowania 3D 

 Umiejętność programowania silników graficznych 3D 

 Umiejętność obsługi programów graficznych 

 Umiejętność programowania urządzeń mobilnych  

 Znajomość języka c, c# 

 Znajomość SQL 

 Mile widziana znajomość Jira i metodyki Scrum  

Oferujemy: 

 Umowę o pracę  

 Dołącz do naszego młodego i prężnie rozwijającego się zespołu. Gwarantujemy Ci świetną atmosferę w 
pracy, z nami na pewno nie będziesz się nudzić :)  

 Udział w projekcie badawczym 

 Dostęp do laboratorium VR/AR i najnowszych urządzeń  

 Realny wpływ na rozwój aplikacji  

 Doświadczony zespół programistów, z którym będziesz bezpośrednio współpracować 

 Jeśli nie masz doświadczenia - opiekę merytoryczną, szkolenia  

Wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria i zainteresowane podjęciem pracy lub współpracy na tym 
stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@kdrsolutions.pl  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę KDR Solutions Sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Tekst jednolity 
Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 
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