گروه توسعه تجارت و فناوری تارا
برای تکمیل کادر فناوری اطالعات (آقا وخانم) به صورت فقط "تمام وقت" از افراد دارای شرایط زیر به همکاری دعوت می نماید .متقاضی می تواند با ارسال
رزومه فردی و سوابق فعالیتی خود همراه با نمونهکار حرفه ای انجام شده (در قالب فایل اجرایی ،مستند نوشتاری ،آدرس اینترنتی و یا محتوای تصویری) نسبت به
تعیین وقت مصاحبه اقدام فرمایند.
تماس:

Email to: hr@taratechgroup.com
Message to: https://wa.me/989108877634
شرایط عمومی:

 -1تابعیت ایران
 -2حداقل سن  26سال
 -3آشنا به مفاهیم پروژه و کارتیمی
 -4متعهد و مسلط به کار در پروژههای برنامهریزی و هدفگذاری شده فناوری اطالعات ،موظف به پیشبرد و تحویل اهداف طبق برنامه زمانبندی
 -5متعهد به رعایت موازین ،نظم و رفتار اداری
 -6متعهد به عدم مصرف دخانیات (به هر صورت)

شرایط اختصاصی:
حداقل
ردیف

پایه تحصیالت

عنوان کارشناسی

تعداد

دانش و توانمندی

سابقه
کار

1

2

3

بانک اطالعاتی

لیسانس نرم افزار ،فناوری

Database Expert

اطالعات و مرتبط

زیرساخت نرم افزار

لیسانس نرم افزار ،فناوری

 Application Serverاطالعات و مرتبط
تحلیلگر و طراح سیستم

لیسانس نرم افزار ،صنایع تحلیل

System Analyzer

سیستمها

مسلط به مفاهیم پایگاهداده  ،Oracleطراحی ،نصب و راه اندازی پایگاهداده و مدیریت
 1نفر

 3سال

 2نفر

 5سال

JAVA, JEE, Spring Framework, MVC, Oracle Web Logic
OOP, Service Oriented, REST, SOAP, Database
Developer
مسلط به معماری و طراحی ،سناریوسازی و توسعه سامانه و نرمافزارهای فروش،

 1نفر

 3سال

پرداخت ،بانکی و تسهیالت ،مسلط به کار با نرمافزارهای تحلیل اطالعات و ارزیابی

مسلط به برنامه نویسی تحت  JAVAدر سطح اجرا و توسعه Server Side
مسلط به برنامه نویسی و توسعه نرم افزار تحت مفاهیم

پروژه
مسلط به  QTو تولید UI

تولید نرم افزار موبایل و
4

کاربردی

محتوای بانک تحت سیستم عامل های  LINUXو WINDOWS

لیسانس نرم افزار

 3نفر

 5سال

مسلط به زبان های برنامه نویسی JAVA, C++
و بانک اطالعاتی

Software Developer

خوش ذوق و سلیقه در طراحی نمای نرم افزارهای پُرکاربرد
5

طراحی نمای نرم افزار
UI&UX Designer

لیسانس مرتبط

 1نفر

 3سال

مسلط به
CSS, HTML, Adobe Photoshop, Corel Draw
و ابزارهای مشابه

