
 

 
 
LEHMANN + PARTNER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (woj. wielkopolskie) powstała w 2001r.  
Jest wiodącym przedsiębiorstwem w branży pomiarów drogowych. Oferujemy usługi związane  
z tworzeniem map sieci drogowych, dokumentacją fotograficzną (fotorejestracją) pasa drogowego wraz z pomiarem długości 
i geometrii osi drogi, inwentaryzacją elementów pasa drogowego, tworzeniem projektów organizacji ruchu oraz przeglądami 
okresowymi dróg i mostów. Klientami naszej firmy są zarządcy dróg wszystkich kategorii: krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych oraz gminnych. 

Spółka LEHMANN + PARTNER Polska poszukuje: 

Programista Android 
Miejsce pracy: Konin, możliwość pracy zdalnej po okresie przygotowawczym, 
 
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

 Rozwój funkcjonalności istniejącego oprogramowania, 
 Tworzenie nowych rozwiązań dla klientów, 
 Opieka techniczna nad oprogramowaniem klienta, 

 
Wymagania: 

 Umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych przy użyciu języka Java / Kotlin, 
 Znajomość systemu Android oraz Android SDK 
 Znajomość środowiska Android Studio lub IntelliJ IDEA 
 Komunikatywna znajomość j. angielskiego, 
 Umiejętność pracy pod presją czasu i szybkiego reagowania na pojawiające się zadania, 

 
Mile widziane: 

 Doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych, 
 Umiejętność posługiwania się narzędziami kontroli wersji – preferowany GIT, 
 Wykształcenie wyższe techniczne,  
 Znajomość PostgreSQL, 

 
Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, 
 Elastyczne godziny pracy, 
 Dostęp do niezbędnych szkoleń, 
 Dostęp do nowoczesnych technologii i systemów IT, 
 Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania, 
 Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, karta MultiSport, paczki dla dzieci, bony świąteczne), 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@lehmann-partner.pl z 
dopiskiem w tytule wiadomości: praca programista Android 
Prosimy o opatrzenie CV klauzulą: 
„Na podstawie art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzonej przez spółkę Lehmann + Partner Polska Sp. z 
o.o.  rekrutacji na stanowisko Programista Android.” 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV 
dodatkowo klauzuli o treści: 
„Na podstawie art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. na potrzeby 
wszystkich prowadzonych w przyszłości rekrutacji.”* 
*- zgoda dobrowolna 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 


