UMT Software este divizia de dezvoltare software a UMT Consulting Group. Ne mândrim cu una
din cele mai bune echipe tehnice la nivel mondial pentru dezvoltarea pe platformele Microsoft
Project Server și SharePoint.
De peste 20 de ani, UMT este un leader recunoscut în ceea ce privește metodologia, designul de
procese, implementarea de tooluri pentru Management de Proiecte și Portofolii. Avem o relație
de colaborare îndelungată cu Microsoft, fiind Parteneri Gold Certificați în domeniul EPM și cel mai
mare partener pentru Microsoft în implementări Microsoft Project Server din America de Nord.
Sediul companiei este în NewYork, iar celelalte birouri sunt localizate în Londra, Bellevue,
Chicago, Irving, Houston, San Francisco, Los Angeles, Philadelphia, Reston și ClujNapoca.
“The UMT Global Partner Alliance”, alianțele pe care le avem cu partenerii Microsoft Project, ne
asigură prezența la nivel global.
Căutam persoane pasionate de tehnologie pentru pozițiile de Inginer de Dezvoltare Software:
nivel Mid și Senior, pe SharePoint 2010 și Project Server 2010, C#, .NET Framework 3.x și 4.x.
La UMT Software vei găsi:
 o experiență profesională alături de un partener oficial Microsoft “Microsoft Gold Partner”,
membru în cadrul Comisiei de Consiliere Microsoft în domeniul EPM. Suntem una dintre cele
câteva firme de la nivel mondial care este invitată să participe în programele de prerelease
Microsoft Office și SharePoint
 un mediu de lucru provocator, orientat spre performanță și inovator
 posibilitatea de a învăța și utiliza cele mai noi tehnologii de la Microsoft
 oportunitatea de a avansa în carieră
 posibilitatea de a călători în străinătate
 pachet financiar competitiv
Rolul tău va fi:
 să activezi ca un membru de bază al echipei

 să participi în etapele de analiză a cerințelor de business, de design și dezvoltare a produselor
și proiectelor software
 să livrezi rezultate la un nivel calitativ înalt, fără a fi nevoie ulterior de revizuiri majore
 să participi la sesiunile de code review
 să oferi îndrumare colegilor mai puțin experimentați
Vei fi un inginer dezvoltare software de succes în echipa noastră, având următoarele:
 experiență în înțelegerea cerințelor de business, în designul și implementarea celor mai bune
soluții tehnice
 abilități bune/excelente de programare în C#, ASP.NET, HTML, CSS, AJAX, JavaScript, jQuery,
SQL
 studii superioare în domeniul programării sau similar
 certificările Microsoft reprezintă un plus
 motivație pentru dezvoltarea de noi abilități tehnice și abordarea creativă a problemelor
 deschis și comunicativ în cadrul echipei
 bune abilități de management al timpului, de raportare a statusului și realizarea sarcinilor la timp
 stăpânirea limbii engleze la un nivel avansat (oral și scris)

În prezent folosim următoarele tehnologii:
o C#, .NET Framework 3.5, 4.5
o ASP.NET
o JavaScript, jQuery
o Windows Workflow Foundation

o Windows Communication Foundation
o Windows Workflow Manager
o Windows Azure
o SharePoint Server 2010/2013
o Project Server 2010/2013
o Visual Studio 2010/2012
o SQL Server 2008R2/2012

Trimite CVul tău însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa jobs.cj@umt.com sau poţi să aplici
direct pe site .

