
 

 

 

  

 

Innovatív egészségügyi rendszert fejlesztő .NET csapatba keresünk Innovatív egészségügyi rendszert fejlesztő .NET csapatba keresünk Innovatív egészségügyi rendszert fejlesztő .NET csapatba keresünk Innovatív egészségügyi rendszert fejlesztő .NET csapatba keresünk 
Senior .NET fejlesztőket.Senior .NET fejlesztőket.Senior .NET fejlesztőket.Senior .NET fejlesztőket.    

 
Vállalatunk közel 20 éve jelen van és minden szempontból piacvezető a kórházi egészségügyi 
rendszerfejlesztés területén; az elmúlt években már nemcsak kórházak, hanem az egészségügyi 
kormányzat egyik kompetens beszállítójává is vált. Lassan 4 éve nagyvállalati struktúrában 
működünk, amely stabilitást, átláthatóságot, szabályozottságot és kiszámíthatóságot jelent. A 
mindennapi munkavégzés során megtartottuk a családias jelleget, melyet közvetlenség és vidám 
hangulat jellemez. Támogatjuk az önállóságot, a kezdeményezőkészséget. Új munkatársunk feladata 
lesz a globális termékfejlesztéssel foglalkozó Innovációs és Tudásközpontunk csapatán belül egy 
dedikált, néhány fős fejlesztői csapat vezető fejlesztőjeként sikeres fejlesztési projekteket 
megvalósítani, a csapat tagokat irányítani, motiválni.  

Főbb feladatok, munkák:Főbb feladatok, munkák:Főbb feladatok, munkák:Főbb feladatok, munkák:    
• Szoftvertervezés, technológiai megoldások kidolgozása (alternatívák elemzése), 

megvalósítása, tesztelése, üzembe helyezése 
• Új komponensek fejlesztése, tesztelése, dokumentálása 
• Egyedi fejlesztésű szoftverek készítése, fejlesztési feladatok ellátása önállóan és csapatban 
• Együttműködés a fejlesztői csapattal, junior fejlesztők irányítása 
• Új technológiai lehetőségek felismerése, kiértékelése mind gyakorlati alkalmazhatóságuk, 

mind bevezethetőségük szempontjából 
 

Az álláshoz tartozó elvárások:Az álláshoz tartozó elvárások:Az álláshoz tartozó elvárások:Az álláshoz tartozó elvárások:    
• Legalább 5 éves tapasztalat nagyobb .NET alapú projektekben 
• C#, ASP .NET Web Api, EF ismerete 
• Szakmai tanulási hajlandóság, új technológiák követése 
• Objektumorientált programozás 
• Rugalmasság, jó alkalmazkodóképesség a változásokhoz 
• Igény és képesség az önálló munkavégzésre 
• Csapatmunkában történő hatékony részvétel 

 
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:Az állás betöltéséhez előnyt jelent:Az állás betöltéséhez előnyt jelent:Az állás betöltéséhez előnyt jelent:    

• Agilis módszertan ismerete 
• Oracle ismeretek 
• Angol nyelvtudás 
• Egészségügyi vagy folyamat-szervezési/döntéstámogatói projektekben való részvétel 

    
Amit kínálunk:Amit kínálunk:Amit kínálunk:Amit kínálunk:    

• Versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások 
• Folyamatos fejlődési lehetőség aktív szakmai támogatással 
• Lehetőség nagyfokú önállóságra, szakmai kihívások 
• Stabilitás 

 
SzükségeSzükségeSzükségeSzükséges tapasztalat:s tapasztalat:s tapasztalat:s tapasztalat:    

• 5-10 év szakmai tapasztalat 
 

Munkavégzés helye:Munkavégzés helye:Munkavégzés helye:Munkavégzés helye:    
• Rugalmas munkavégzési hely, budapesti központtal 

 
Amennyiben a fenti lehetőség felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy fényképes önéletrajzát küldje 
el a hr@asseco-mo.hu e-mail címre! 


