Platforma Rabble.pl (Sztokholm) poszukuje stażysty specjalizującego
się w programowaniu stron internetowych
Rabble to największa w Szwecji platforma internetowa zajmująca się ofertami,
rabatami oraz kampaniami promocyjnymi w sieci. W tym momencie poszukujemy
jednej osoby znajdującej się na ostatnim etapie edukacji akademickiej i
zainteresowanej pozycją stażysty w naszej firmie. Jest to doskonała możliwość
zdobycia doświadczenia oraz zrobienia kariery w dziedzinie tworzenia i
programowania stron internetowych.
Biuro główne firmy znajduje się w Szwecji, w centrum Sztokholmu. Zespół
specjalistów od marketingu składa się z niewielkiej grupy ambitnych osób, które o
analizie danych, programowaniu i kodowaniu wiedzą dosłownie wszystko. Stażysta,
któremu uda się dołączyć do zespołu będzie miał doskonałą okazję pogłębić swoją
wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie programowania stron internetowych. Uzyska
również niepowtarzalną możliwość wejrzenia w funkcjonowanie i rozwój poważnej
firmy, jaką jest www.rabble.pl.
Poszukujemy osób, które:








Mają wiedzę w dziedzinie języków programowania: HTML, Javascript, CSS;
Biegle stosują zasady projektowania obiektowego;
Wykazują się umiejętnościami analitycznymi i sprawnym rozwiązywaniem
problemów;
Potrafią działać wielozadaniowo i dobrze radzą sobie wykonując zadania,
które cechują zróżnicowane priorytety;
Chcą intensywnie zdobywać wiedzę na temat kształtujących się nowych
technologii;
Dobrze radzą sobie pracując w zespole i pod presją.
Wykazują się doskonałą komunikacją werbalną i pisemną.

Jeżeli uważasz, że spełniasz powyższe wymagania i jesteś zainteresowany, wyślij
swoje zgłoszenie do 31 grudnia 2016 na adres mailowy jobs@rabble.com.
O firmie Rabble:
Celem Rabble jest selekcja i gromadzenie w jednym miejscu najlepszych kodów
rabatowych, akcji promocyjnych oraz internetowych kampanii sprzedażowych. Ma to
służyć zainspirowaniu klientów do robienia zakupów oraz poszukiwania nowych
ulubionych sklepów. Korzystając z usług platformy Rabble, Klienci w bardzo szybki i
nieskomplikowany sposób mogą znaleźć atrakcyjne kody rabatowe, kupony zniżkowe
oraz oferty na zakupy w sklepach takich jak między innymi Adidas, H&M, Puma, Nike
czy Media Markt. Tak liczne w Rabble KODY RABATOWE pozwalają Klientom robić
zakupy w możliwie jak najniższych cenach. Odwiedź stronę internetową rabble.pl, a
zdobędziesz więcej informacji na temat tego, kim jesteśmy i czym się zajmujemy!
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Web development Intern wanted for Rabble.pl
Stockholm
Rabble is Sweden’s biggest platform for offers, discounts and campaigns
online. At the moment we are searching for one intern in the final stages of
his/her university education and want to pursue, and learn more about, a
career within web development.

The office is located in the center of Stockholm, Sweden and the development
department consists of a small team with great overviewing and code
crunching abilities. At Rabble you will be given the opportunity to evolve your
practical knowledge within web development, and also develop a priceless
insight in how the development industry works within a real company http://www.rabble.pl!

We are looking for a person who has:
Experience within web programming languages: HTML, Javascript, CSS
 Knowledge of of Object-Oriented design concepts
 Excellent analytical and problem-solving skills
 The ability to multi-task and manage tasks with varying priorities
 Willingness to learn new and emerging technologies and implement in
a short time
 The ability to work in a fast paced, team-based environment
 Strong verbal and written communication skills


Send your application 31th od December 2016, at the latest, to
jobs@rabble.com

About Rabble:
Rabble’s goal is to collect and select all of the best discount codes, campaigns
and offers onto a single platform. The mission in mind is to inspire consumers to
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shop and find new favorite shops. With a single, easy search consumers will find
discounts for shops such as Adidas, H&M, Puma, Nike, Media Markt among
others. With a KODY RABATOWE ;) consumers will shop at the lowest possible
prices. Find more information about who we are and what we do at
http://www.rabble.pl!
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