
1. Kategoria oferty: Praca 
2. Temat/ stanowisko pracy: Programista Ruby on Rails  
3. Nazwa firmy/ organizacji: Reliability Solutions  
4. Lokalizacja/ miejsce pracy: Kraków/zdalnie  
5. Branża: IT  
6. Pełny opis oferty: Poszukujemy Developera/ Programisty Ruby on Rails do zespołu tworzącego 
naszą aplikację webową.  
Jako Programista będziesz odpowiedzialny za: 
• dostarczanie nowych funkcjonalności 
• utrzymanie i refaktoring dotychczasowego kodu 
Będziesz idealnie pasował do naszego zespołu, jeśli: 
-  posiadasz min. 2 lata doświadczenia produkcyjnego w Ruby/Ruby on Rails, 
- dobrze znasz bazy danych: MySQL lub PostgreSQL, 
-  JavaScript, HTML, CSS oraz GIT, 
-  posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji, 
- cechuje Cię wysokie zaangażowanie oraz dbałość o szczegóły, 
- zwracasz uwagę na najwyższą jakość kodu, 
- chcesz pracować w naszym biurze w samym centrum Krakowa lub interesuje Cię praca 100% zdalna 
Mile widziane:  
- znajomość React i Rspect, 
- doświadczenie w administrowaniu systemami Linux 
 
Oferujemy:  
- wynagrodzenie 12-18 tys. brutto w przypadku umowy o pracę lub ekwiwalent w przypadku umowy 
b2b.) 
- pracę w niewielkim zespole, 
- możliwość pracy zdalnej (zapewniamy jednak świetną atmosferę i doskonałą kawę w naszym biurze 
przy ul Królewskiej!) 
- prywatna opieka medyczna i karta Multisport 
- lekcje angielskiego 
- przyjazną  atmosferę pracy 
 
Prześlij nam swoje CV na adres e-mail: recruitment@reliasol.ai Prosimy o dołączenie w CV Klauzuli: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
7. Osoba kontaktowa: Marta Jędryczka 
8. Numer telefonu: +48 786 960 825 
9. Adres e-mail: recruitment@reliasol.ai  
10. Adres www: https://reliasol.ai/pl/ 
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