
Backend/ Fullstack developer 

 

Gdańsk  

 

Requirements 

 

 A passion for programming and keeping up with the latest technologies 

 Confident in object oriented software development with PHP 7 / 8 

 Familiar with Laravel Framework 

 Good knowledge of Javascript (Vue.js / React Native) knowledge and principles 

 Experience in relational databases (MySQL / PostreSQL) 

 

What you’ll do in the role 

 

 Create powerful and configurable backend aplications 

 Bridge gaps between backend and frontend/mobile technologies (VueJs + Tailwind 

CSS / React Native or Flutter) 

 Refactor existing codebase and support for current projects (PHP 7 / VueJs / 

Bootstrap CSS) 

 Provide daily problem solving 

 

Nice-to-haves 

 

 Knowledge of readability and maintainability standards of code focused on clean 

architecture 

 Experience in using ElasticSearch, AWS services and non-relational databases like 

Redis 

 Use Git on a daily basis and know how to use them efficiently 

 Openness to work in emerging technologies (Dart / Flutter) 

 

We offer: 

 Cooperation on the basis of an eployment contract or a B2B contract  
 Work in creative team  
 Discount on DIVERSE clothing 
 Benefit package (medical care, sports card, insurance) 
 Work in a modern office away from the city noise/ partially remote work 
 No dress code  
 Large, free parking 

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać w formularzu zgłoszeniowym.  

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Rozpatrywane będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem: 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest ETOS S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa -  

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane 

będą przez okres 30 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody 

a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a 

w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową 

uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

 


