
 
HUB logistics to dynamicznie rozwijająca się, innowacyjna firma świadcząca spersonalizowane usługi  
i rozwiązania dla logistyki wewnętrznej, które pozwalają kontrolować i zarządzać przepływem materiałów, 
informacji oraz kapitału klienta w sposób profesjonalny, elastyczny i różnorodny. 
 
Oferowane przez HUB pakiety usług pokrywają całą gamę procesów logistycznych, od momentu rozwoju 
produktu, poprzez jego kontrolę, jak i finansowanie utrzymania aktywów obrotowych. Wysoka jakość, 
wydajność i elastyczność oferowanych rozwiązań pozwalają HUB logistics zaproponować zupełnie 
nowe podejście dla łańcucha dostaw każdego klienta. Spersonalizowane usługi logistyki wewnętrznej 
począwszy od gospodarki magazynowej i rozwiązań kadrowych kończąc na różnorodnych rozwiązaniach 
z zakresu outsourcingu i zakupów, gwarantują płynność procesów wewnętrznych: produkcji, 
magazynowania i transportu. 
 

 
HUB Logistics Sp. z o.o. obecnie szuka pracowników na stanowisko:  
 
PROGRAMISTA .NET (C#)  
  
Lokalizacja: biuro HUB logistics w Krakowie 
 
Firma HUB logistics zajmuje się projektowaniem i usprawnianiem logistyki przedsiębiorstw. Jesteśmy 
twórcami systemu Agilero WMS (Warehouse Management System) oraz platformy informatycznej 
Agilero, która umożliwia integrację systemów informatycznych, sprzętu i ludzi. W związku z 
dynamicznym rozwojem, poszukujemy osoby zainteresowanej pracą na stanowisku Programista .NET 
(C#) 
 
OFERUJEMY: 
 
• Uczestnictwo w ambitnych projektach krajowych i zagranicznych 
• Stały rozwój kariery w zakresie IT 
• Możliwość poszerzania wiedzy z wielu dziedzin IT (m. in. certyfikacje Microsoft) 



• Pracę w bardzo przyjaznej atmosferze w młodym zespole specjalistów 
• Czynny udział we wdrożeniach 
• Elastyczny czas pracy 
 
WYMAGANIA: 
 
• Min. 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 
• Bardzo dobra znajomość języka C# oraz platformy .NET Framework 
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Visual Studio 
• Znajomość technologii ASP.NET MVC będzie dodatkowym atutem 
• Dobra znajomość języka zapytań SQL oraz relacyjnych baz danych (MSSQL) 
• Dobra znajomość systemów operacyjnych firmy Microsoft 
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym skuteczne korzystanie z dokumentacji 
technicznej 
• Sumienność i terminowość w realizacji powierzonych zadań 
• Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność 
• Zdolność analitycznego myślenia 
• Umiejętność sporządzania dokumentacji projektowej i użytkowej 
  
Mile widziane: 
 
• Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (informatyka lub pokrewne) 
• Umiejętności w zakresie programowania pod systemy operacyjne Android 
• Znajomość mobilnych systemów operacyjnych firmy Microsoft (Windows Mobile, Windows CE) 
 
 
Aplikację proszę przesyłać na adres: office@hublogistics.pl 

• Tytuł maila: 2018-07_IT 

• Załączniki:  CV oraz list motywacyjny (prosimy o zapisanie plików rozpoczynając od nazwiska) 

 

Więcej informacji o stanowisku można uzyskać, kontaktując się z panem Jakubem Królikiem – 

Menedżerem działu IT w HUB logistics Polska:  

tel: 668 591 192 | jakub.krolik@hublogistics.pl 

mailto:office@hublogistics.pl

