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Software Development Consultant 
 
Oferujemy: pracę dla lidera urządzeń bankomatowych na świecie; współpracę i możliwość 
wymiany wiedzy z międzynarodowym zespołem profesjonalistów. 
 
Kluczowa odpowiedzialność:  
Aktywny udział w projektach rozwoju oprogramowania związanego z branżą retail, głównie 
oprogramowania dla urządzeń typu self-checkout. 
Prowadzenie doradztwa oraz szkoleń z zakresu rozwoju i konfiguracji oprogramowania  
dla klientów i partnerów. 
 
Obowiązki:  

• Zadania związane z tworzeniem oprogramowania (od zbierania wymagań do końco- 
wej certyfikacji) 

• Zrozumienie biznesu i potrzeb klientów, pomoc klientom w odpowiednim konfiguro- 
waniu rozwiązań 

• Sporadyczne uczestnictwo w warsztatach z klientami i stronami trzecimi w celu 
dopracowania wymagań 
 

Wymagane umiejętności: 
• Chęć do nauki i dzielenia się wiedzą 
• Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów  
• Praktyczne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania komercyjnego (.NET, Java, 

C++, skrypty, Jenkins, Git) 
• Język angielski (B2 lub wyższy) 

 
Wymagania Ogólne:  

• Wykształcenie wyższe w kierunkach technicznych: Informatyka, Elektronika, 
Automatyka, Robotyka lub pokrewne  

• Minimum 2 lata doświadczenia w pracy jako programista  
• Umiejętność pracy w zespole  
• Bardzo dobra samoorganizacja  
• Dobra umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie  

 
Miejsce pracy: Warszawa 
 
 
We offer: work for the leader in ATM equipment in the world; cooperation and opportunity  
to exchange knowledge with an international team of professionals. 
 
Role: 
Active participation in software development projects related to the retail industry, mainly 
software for self-checkout devices. 
Providing consultancy and trainings on software development and configuration  
for customers and partners. 
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Responsibilities: 

• Software development tasks (from the requirement gathering until the final 
certification) 

• Understanding customers’ business & needs, help the customers in configuring 
solutions accordingly 

• Sporadic participation in workshops with customers and 3rd parties to refine 
requirements  

 
Skills required: 

• Willingness to learn and share knowledge 
• Analytical thinking and problem solving  
• Hands-on experience in commercial software development  (.NET, Java, C++, scripts, 

Jenkins, Git) 
• English (B2 and higher) 

 
Place of work: Warsaw 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: urszula.krajewska@biztech.pl 
 
Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli i podpisanie się pod nią. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest BizTech Konsulting 

SA z siedzibą przy ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 

a. realizacji procesu rekrutacyjnego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO; 

b. obsługi ewentualnych roszczeń, jakie Pani/Pan może kierować względem Administratora, 

tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy); 

c. realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana 

zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, 

data urodzenia, wskazane w CV dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście 

motywacyjnym. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora: 

a. w celu obsługi procesu rekrutacyjnego: do chwili jego zakończenia; po zakończeniu 

procesu rekrutacyjnego Pani/Pana CV i list motywacyjny, o ile zostały dostarczone, 

zostaną zniszczone; 

b. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych: w przypadku wyrażenia przez 

Panią/Pana zgody, będziemy przechowali Pani/Pana CV i list motywacyjny przez okres 

1 roku; 

c. dla celów obsługi ewentualnych roszczeń: do chwili przedawnienia roszczeń, jakie 

Pani/Pan może kierować względem Administratora. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 
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sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli Pan/Pani z niego skorzysta, nastąpi zaprzestanie 

przetwarzania Pana/Pani danych. W przypadku, gdy Administrator będzie mógł wykazać, że 

w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń mogą być one nadal przetwarzane. 

6. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie, drogą pisemną na adres: BizTech Konsulting SA, ul. Mołdawska 9, 

02-127 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: iod@biztech.pl. Wykonanie takiego prawa 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV 

lub liście motywacyjnym nie będą uwzględnione w toku procesu rekrutacyjnego. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE ani do organizacji 

międzynarodowej. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu Pani/Pana 

uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

Odmowa podania tych danych osobowych może uniemożliwić Pani/Pana udział w procesach 

rekrutacyjnych. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.  

 

Potwierdzam otrzymanie ww. informacji. 

…………………..………………………………..………… 
Data i podpis kandydata 
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