
Infosys BPO Poland jest liderem na międzynarodowym rynku usług outsourcingowych, obsługując klientów na całym 

świecie. Nasze centrum kompetencyjne wspiera biznes w obszarze wielu  procesów, w tym:  finansowo-księgowych, 

zakupowych, IT oraz konsultingowych. Należymy do największych pracodawców w regionie łódzkim zatrudniając 

prawie 2500 specjalistów, obsługujących klientów w ponad 30 różnych językach.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

JavaScript Developer

Lokalizacja: Lodz

Zadania:  
• Rozwój istniejących i  tworzenie nowych rozwiązań biznesowych w nowoczesnym 

środowisku JavaScript,

• Aktywny udział w realizacji a następnie wdrożeniu produktu

Poszukiwany profil:

• Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym,

• Umiejętność budowania aplikacji w JavaScript

• Umiejętność  pracy  w  zespole,  komunikatywność,  aktywność,  zaangażowanie, 
inicjatywa

Mile widziane:

• Mile  widziana  znajomość  dowolnego  frameworku  lub  wzorców  projektowych 
stosowanych w JS

Oferujemy:

• Możliwość  rozwoju  technicznego  w  nowoczesnych  technologiach  i  platformach 
aplikacyjnych,

• Zrównoważone środowisko pracy i stabilne zatrudnienie,

• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia, 



• Atrakcyjny  pakiet  socjalny  (prywatna  opieka  medyczna,  program  ubezpieczeń 
grupowych, dopłaty do wypoczynku, świąteczne karty, dopłata do kart sportowych)

• Fun room: piłkarzyki; darty

• Imprezy integracyjne

• Wiele innych inicjatyw wewnętrznych zależnych od pomysłowości pracowników

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w międzynarodowych projektach z 
różnych branż,

• Zewnętrzny i wewnętrzny program szkoleń,

• Doskonałą atmosferę pracy - zatrudniamy ludzi z pasją i poczuciem humoru.

If you are interested in our offer, would like to develop your professional career in Infosys BPO Poland, please do not 

hesitate to send us your resume to:

rekrutacja_lodz@infosys.com

Only applications with the below enclosure will be accepted: 

I declare my consent for the processing by Infosys BPO Poland Sp. z o.o. seated in Lodz (91-402 Łódź, ul. Pomorska 106A) and by Infosys BPO group  

of my personal data included in the application form and documentation connected with the Infosys BPO job offer in compliance with the Polish Law  

on the protection of personal data: Ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)). I also  

declare my consent for Infosys BPO Poland Sp. z o.o. seated in Lodz (91-402 Łódź, ul. Pomorska 106A) to entrust processing of my personal data to  

third persons in compliance with the Polish Law on the protection of personal data: Ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.  

U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) for the purpose of current or possibly future recruitment organized by Infosys BPO Poland Sp. z o.o. seated in  

Lodz and Infosys BPO group. I hereby make this declaration voluntary and I state that I was informed about my rights under the Polish Law on the  

protection of personal data: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),  

especially about my right to access to my data and to correct them.
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