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Jesteśmy firmą doradczą, realizującą projekty rekrutacyjne, szkoleniowe oraz doradcze.  
Rozumiemy biznes i wierzymy, że rozwój organizacji jest możliwy jedynie dzięki odważnym i zaangażowanym ludziom. 

 

Naszym klientem jest międzynarodowa firma informatyczna, oferująca swoje rozwiązania klientom z całego świata. 
Do polskiego oddziału firmy (południowa Polska) poszukujemy aktualnie osoby na stanowisko: 

 

RELEASE MANAGER 

ref.: RM/2010/08 

 
ZADANIA: 

• planowanie i nadzorowanie procesu zarządzania wersjami oprogramowania, mające na celu zapewnienie 

terminowości oraz wysokiej jakości releas’ów, 

• raportowanie statusu prac nad aktualną wersją oprogramowania do wszystkich osób zaangażowanych w ten 

proces, 

• współpraca z osobami oraz zespołami odpowiedzialnymi za poprawki, nowe funkcjonalności oraz zarządzanie 

zmianami, 

• aktywna współpraca z innymi, nie technicznymi działami Firmy (marketing, sprzedaż, obsługa klienta). 

WYMAGANIA: 

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku i/lub w roli Project Managera w projektach obejmujących pełny 

cykl produkcji oprogramowania, 

• ponadprzeciętne umiejętności komunikacyjne, 

• odpowiedzialność i wysoki poziom zaangażowania w realizację powierzonych zadań, 

• umiejętność efektywnego planowania i organizowania działań (sobie oraz członkom zespołu), 

• elastyczność oraz twórcze podejście do pracy, 

• proaktywne podejście do codziennych obowiązków, 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

• umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania zespołem. 

MILE WIDZIANE: 

• doświadczenie w pracy na stanowisku programisty i/lub testera oprogramowania, 

• doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, 

• praktyczna znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami (Agile, Scrum). 

NASZ KLIENT OFERUJE M.IN.: 

• możliwość udziału w bardzo ciekawych i innowacyjnych projektach, 

• atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, 

• możliwość ciągłego doskonalenia i rozwijania swoich kompetencji, 

• komfortowe i bardzo dobrze wyposażone stanowisko pracy, 

• przyjazną i twórczą atmosferę pracy, 

• opiekę medyczną dla pracownika oraz członków jego rodziny, 

• zwrot kosztów związanych z ewentualną przeprowadzką. 

 

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą prosimy o przesłanie CV w języku angielskim wraz z klauzulą dot. ochrony danych 

osobowych na adres praca@integrale.pl, wpisując w temacie wiadomości odpowiedni numer referencyjny. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  
Prosimy o podanie preferowanej formy (telefon, Skype, inne) i pory kontaktu. 


