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TELEMEDYCYNA 
 

Synektik S.A. 

O nas: 

Jesteśmy producentem oprogramowania dla radiologii i firmą o zasięgu międzynarodowym, świadczącą usługi 

w sektorze medycznym. Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne z zakresu elektronicznego rekordu 

pacjenta oraz archiwów i dystrybucji dokumentacji medycznej, w szczególności cyfrowych obrazów diagnostycznych z 

różnych technik obrazowania medycznego (systemy RIS/PACS, diagnostyczna konsola lekarska). Ponadto nasze 

akredytowane Laboratorium jest liderem na rynku polskim wykonującym testy RTG. Prowadzimy serwis aparatury 

medycznej do diagnostyki obrazowej. Zajmujemy się sprzedażą zaawansowanej aparatury medycznej. Jesteśmy 

autoryzowanym partnerem firmy Siemens oraz pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków, 

obecnie posiadającym dwa zakłady produkcyjne i jedno Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym opracowywane są 

nowe metody diagnostyki onkologicznej.  

Jesteśmy Spółką notowaną na giełdzie GPW i otrzymującą liczne nagrody za dynamiczny rozwój (m.in. Gazele Biznesu, 

czy Diamenty miesięcznika Forbes). 

O projekcie: 

W związku z dynamicznym rozwojem i poszerzaniem oferty informatycznej, poszukujemy kandydatów do udziału 

w innowacyjnym na skalę światową projekcie, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej jak również Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju oraz przy udziale placówek naukowych, medycznych i naszych wewnętrznych specjalistów 

z Laboratorium Badawczego Aparatury do Diagnostyki Obrazowej RTG i Medycyny Nuklearnej, czyli najlepszych w swoim 

fachu inżynierów i fizyków medycznych. 

 

Nasz obecny zespół programistyczny rozbudowujemy o nowe wakaty na takie stanowiska jak: 

1. Starszy Analityk Systemów IT  

2. Młodszy Analityk Systemów IT (Web Developer) 

3. Programista / Web Developer (łącznie 3 wakaty) 

4. Specjalista ds. Kryptografii 

5. Starszy Architekt Danych 

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w ciekawym i innowacyjnym projekcie i interesuje Cię świat 

zaawansowanych technologii dla medycyny, napisz do nas.  

Więcej informacji na naszej stronie www.synektik.com.pl  

  

http://www.synektik.com.pl/
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Starszy Analityk Systemów IT 

Osoba z dużym doświadczeniem analitycznym w projektowaniu i modelowaniu procesów biznesowych, systemów 

informatycznych, tworzeniu specyfikacji i dokumentacji analityczno-projektowej dla zespołu programistycznego.  

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przeprowadzanie analiz biznesowych oraz technicznych, wspieranie 

bieżących prac projektowych i współpracowanie z wieloma jednostkami organizacyjnymi w Spółce i podmiotami 

współpracującymi. Osoba taka przygotowuje makiety i schematy przepływów pracy systemu, analizuje i opracowuje 

scenariusze przypadków użycia systemu, definiuje funkcjonalności i specyfikuje logikę zaawansowanych algorytmów, 

powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych.  

Osoba ta odgrywać będzie kluczową rolę podczas tworzenia dokumentacji analitycznej i specyfikacji, według której 

prowadzone będą prace implementacyjne. 

 

POŻĄDANY PROFIL: 

 Dokładność i kreatywność 

 Umiejętność analitycznego myślenia 

 Wykształcenie wyższe (informatyka / ekonomia) 

 Minimum 5-letnie doświadczenie analityczne i projektowe, 
potwierdzone osiągnięciami w dużych projektach IT 

 Znajomość narzędzi analitycznych oraz projektowych 

 Samodzielność, umiejętność planowania i dobra organizacja  

 Umiejętność pracy w wyznaczanym harmonogramie  

 Umiejętność pracy w pracy w zespole, komunikatywność 

 Umiejętność egzekwowania przydzielonych zadań 

 Praktyczne doświadczenie w moderowaniu spotkań i 
przeprowadzaniu prezentacji. 

 

 

 

MILE WIDZIANE – ATUTY: 

 Mile widziana znajomość metodologii zarządzania projektami 
(PRINCE2/PMP) oraz innych metod prowadzenia projektów 

 Znajomość zagadnień systemów medycznych,  
a w szczególności systemów RIS/PACS 

 Znajomość standardu DICOM 

 Znajomość środowiska medycznego i/lub radiologicznego  

 Znajomość języka angielskiego 

 

OFERUJEMY: 

 Stałe i pewne zatrudnienie 

 Udział w innowacyjnych projektach informatycznych  

 Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole 

 Możliwość pracy przy niebanalnych projektach 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 

mmatecki@synektik.com.pl  

 

Koniecznie podając w temacie: 

CV – Starszy Analityk Systemów IT 

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".  

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 roku. 
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Młodszy Analityk Systemów IT 

Osoba z doświadczeniem analitycznym, świetnie znająca narzędzia do projektowania, wspierająca proces analizy, ale 

jednocześnie bardziej techniczna i biegle programująca w językach dla platform webowych. Na etapie implementacji 

wspierająca zespół programistyczny, głównie w dokumentowaniu kodów źródłowych i postępów prac, ale również w 

pracach implementacyjnych. Przygotowuje scenariusze testów mających na celu zapewnienie jakości tworzonych 

rozwiązań. 

 

POŻĄDANY PROFIL: 

 Dokładność i kreatywność 

 Umiejętność analitycznego myślenia 

 Wykształcenie wyższe (informatyka / ekonomia) 

 Minimum 2-letnie doświadczenie analityczne i projektowe 

 Znajomość narzędzi analitycznych oraz projektowych 

 Znajomość webowych języków programowania 

 Samodzielność, umiejętność planowania i dobra organizacja  

 Umiejętność pracy w wyznaczanym harmonogramie  

 Umiejętność pracy w pracy w zespole, komunikatywność 

 Umiejętność egzekwowania przydzielonych zadań 

 Praktyczne doświadczenie w moderowaniu spotkań i 
przeprowadzaniu prezentacji. 

 

 

 

 

 

MILE WIDZIANE – ATUTY: 

 Znajomość technologii web services (SOAP, REST) 

 Znajomość metodologii zarządzania projektami 
(PRINCE2/PMP) oraz innych metod prowadzenia projektów 

 Znajomość zagadnień systemów medycznych,  
a w szczególności systemów RIS/PACS 

 Znajomość UML i/lub Enterprise Architect 

 Znajomość standardu DICOM 

 Znajomość środowiska medycznego i/lub radiologicznego  

 Znajomość języka angielskiego 

 

OFERUJEMY: 

 Stałe i pewne zatrudnienie 

 Udział w innowacyjnych projektach informatycznych  

 Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole 

 Możliwość pracy przy niebanalnych projektach 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 

mmatecki@synektik.com.pl  

 

Koniecznie podając w temacie: 

CV – Młodszy Analityk Systemów IT 

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".  

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 roku. 
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Programista / Web developer (3 wakaty) 

Osoby wchodzący w skład zespołu implementującego zgodnie z założeniami i specyfikacji projektowej wg dokumentacji 

analitycznej. Programiści z zakresu baz danych, aplikacji webowych, komunikacji HL7, DICOM itp. 

 

POŻĄDANY PROFIL: 

 Umiejętność tworzenia obiektowo zorientowanych aplikacji 
internetowych w środowisku PHP5 

 Programowanie wg. wytycznych dokumentacji technicznej 

 Bardzo dobra znajomość języka SQL, teoretyczna i praktyczna 
znajomość baz danych, mile widziana znajomość platformy 
SOLR 

 Znajomość: JavaScript (biblioteka jQuery), rozwiązań 
opartych na XML, mechanizmów cache (np. Memcache), 
systemu skórek PHPTemplate/Smarty 

 Znajomość protokołu HTTP (w zakresie niezbędnym do 
tworzenia aplikacji webowych) 

 Umiejętność zbudowania środowiska opartego na LAMP 

 Mile widziana umiejętność pracy w systemie operacyjnym 
Linux 

 Umiejętność pozyskiwania i transferu wiedzy do zespołu oraz 
innych części organizacji 

 Minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze 
projektowania/programowania aplikacji webowych 

 Wykształcenie wyższe informatyczne (mile widziane kursy 
projektowania i programowania w zakresie technologii i 
usług internetowych)  

Profil Web developera dodatkowo: 

 Ekspercka znajomość HTML5, CSS3, JavaScript (np. 
AngularJS) 

 Umiejętność projektowania API oraz połączeń 
komunikacyjnych pomiędzy front-end i back-end 

 Znajomość technologii web services (SOAP, REST) 

 Konfigurowanie funkcjonalności aplikacji mobilnej (mile 
widziana znajomość: Ionic, Cordova/phonegap) 

 

MILE WIDZIANE – ATUTY: 

 Umiejętność pracy z narzędziami (lub ich odpowiednikami): 
Eclipse, XDebug, jMeter, PHPUnit, Wapiti, aSQL, Maatkit 

 Doświadczenie w korzystaniu z systemów kontroli wersji 
(SVN) 

 Praktyczna znajomość metodyk skalowania i optymalizacji 
aplikacji webowych 

 Praktyczna znajomość metodyk testowania aplikacji 
webowych 

 Znajomość zagadnień systemów medycznych,  
a w szczególności systemów RIS/PACS 

 Znajomość standardu DICOM 

 Znajomość środowiska medycznego i/lub radiologicznego  

 Znajomość języka angielskiego 

 

OFERUJEMY: 

 Stałe i pewne zatrudnienie  

 Udział w innowacyjnych projektach informatycznych  

 Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole 

 Możliwość pracy przy niebanalnych projektach 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: mmatecki@synektik.com.pl  

 

Koniecznie podając w temacie: CV – Programista / Web developer 

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".  

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 roku. 
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Specjalista ds. Kryptografii  

Osoba merytoryczna podczas powstawania założeń platformy, wspierająca proces analityczny, odpowiedzialna 

za bezpieczeństwo danych w tworzonej platformie. Podczas późniejszego etapu implementująca założenia i specyfikację 

z dokumentacji analitycznej powstałej podczas wcześniejszych etapów analityczno-badawczych.  

Programista z zakresu bezpieczeństwa sieciowego w kontekście aplikacji (kryptografia, podpis elektroniczny, 

szyfrowanie itp.). Taka osoba projektuje algorytmy bezpieczeństwa w platformie, wykonuje i nadzoruje zabezpieczenia 

i mechanizmy bezpieczeństwa, stale monitoruje ich pracę w celu eliminacji luk i ewentualnych zagrożeń. Dostosowuje 

rozwiązanie do wytycznych ustawodawczych i GIODO o ochronie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. 

POŻĄDANY PROFIL: 

 Ekspercka wiedza poparta minimum 2-letnim 
doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa sieciowego w 
kontekście aplikacji (kryptografia, podpis elektroniczny, 
szyfrowanie itp.) 

 Umiejętność tworzenia obiektowo zorientowanych aplikacji 
internetowych w środowisku PHP5 

 Znajomość protokołu HTTP (w zakresie niezbędnym do 
tworzenia aplikacji webowych) 

 Programowanie wg. wytycznych dokumentacji technicznej 

 Znajomość podstaw języka SQL, teoretyczna i praktyczna 
znajomość baz danych, mile widziana znajomość platformy 
SOLR 

 Podstawowa znajomość JavaScript (biblioteka jQuery), 
rozwiązań opartych na XML, mechanizmów cache (np. 
Memcache), systemu skórek PHPTemplate/Smarty 

 Umiejętność pozyskiwania i transferu wiedzy do zespołu oraz 
innych części organizacji 

 Wykształcenie wyższe informatyczne (mile widziane kursy 
projektowania i programowania w zakresie technologii i 
usług internetowych) 

 Samodzielność, umiejętność planowania i dobra organizacja  

 Umiejętność pracy w wyznaczanym harmonogramie  

 Umiejętność pracy w pracy w zespole, komunikatywność 

 

 

MILE WIDZIANE – ATUTY: 

 Umiejętność projektowania API oraz połączeń 
komunikacyjnych pomiędzy front-end i back-end 

 Znajomość technologii web services (SOAP, REST) 

 Doświadczenie w korzystaniu z systemów kontroli wersji 
(SVN) 

 Praktyczna znajomość metodyk skalowania i optymalizacji 
aplikacji webowych 

 Praktyczna znajomość metodyk testowania aplikacji 
webowych 

 Umiejętność pracy w systemie operacyjnym Linux  

 Umiejętność zbudowania środowiska opartego na LAMP 

 Znajomość zagadnień systemów medycznych,  
a w szczególności systemów RIS/PACS 

 Znajomość standardu DICOM 

 Znajomość środowiska medycznego i/lub radiologicznego  

 Znajomość języka angielskiego 

 

OFERUJEMY: 

 Stałe i pewne zatrudnienie 

 Udział w innowacyjnych projektach informatycznych  

 Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole 

 Możliwość pracy przy niebanalnych projektach 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: mmatecki@synektik.com.pl  
 

Koniecznie podając w temacie: CV – Specjalista ds. Kryptografii 
 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".  
 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 roku. 
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Starszy Architekt Danych 

W niniejszym projekcie to osoba ekspercka w zakresie Big Data, Data Mining, logiki rozmytej, sztucznej inteligencji, 

Business Intelligence i hurtowni danych. Odpowiedzialna za projektowanie algorytmów, rozwiązań i raportów 

analitycznych, pozwalających na przekrojową analizę danych, wyciąganie informacji i wnioskowanie na podstawie dużej 

ilości zmieniających się danych (Big Data, Data Mining). Odpowiedzialna będzie za przygotowywanie rozwiązań 

statystycznych, wnioskujących itp. i ich implementację. Odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie rozwiązań 

w obszarze zaawansowanej analityki, big data oraz projektowanie interfejsów wynikających z prowadzonych prac 

badawczych i zadań rozwojowych. 

 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 Zastosowanie metod analizy danych z zakresu eksploracji 
danych i uczenia maszynowego (data mining) do odkrywania 
z dużych zbiorów danych (big data) wiedzy mogącej poprawić 
procesy biznesowe placówek medycznych, optymalizacji ich 
pracy oraz ustawień parametrów urządzeń rentgenowskich, 
jak również wiedzy o społeczeństwie 

 Tworzenie nowych algorytmów analizy danych, 
dedykowanych problemom biznesowym w ramach projektu, 
w tym także wykraczających poza aktualny stan wiedzy 

 Identyfikacja procesów biznesowych platformy Evolution, 
których funkcjonalność może być wzbogacona lub 
zoptymalizowana dzięki zastosowaniu metod analizy danych 
typu „big data” 

 Proaktywna współpraca z członkami zespołu badawczego 
oraz programistycznego poprzez dzielenie się wiedzą 
dotyczącą metod analizy danych 

 Promocja projektu i platformy w zakresie analizy danych 
poprzez m.in. udział w seminariach i konferencjach 
naukowych 

 

 

POŻĄDANY PROFIL: 

 Dokładność i kreatywność 

 Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ścisłych związanych z 
analizą danych (informatyka, matematyka, fizyka, statystyka, 
sztuczna inteligencja itp.) 

 Mile widziany doktorat w zakresie nauk ścisłych związanych z 
analizą danych (j.w.) 

 Minimum 2-letnie praktyczne doświadczenie w pracy 
związanej z podobną problematyką (uczenie maszynowe, 
wnioskowanie statystyczne, data mining) w środowisku 
biznesowym 

 Minimum 2-letnie praktyczne doświadczenie w 
wykorzystaniu narzędzi analitycznych wykorzystujących 
model obliczeń rozproszonych (np. Hadoop, GCP) 

 Biegła znajomość języków programowania 
wykorzystywanych w analizie danych (np. R, Python, Scala, 
SAS) 

 Biegła znajomość metod i algorytmów analizy danych i 
uczenia maszynowego (m.in. metody statystyczne, algorytmy 
grupowania danych, algorytmy klasyfikacji danych, algorytmy 
odkrywania reguł asocjacyjnych i wzorców) 

 Znajomość problematyki wstępnej obróbki danych (m.in. 
„data wrangling”, anonimizacja danych) 

 Znajomość narzędzi analitycznych i systemów hurtowni 
danych działających na platformie Hadoop (np. Pig, Impala, 
Spark, Hive, Shark) 

 Znajomość narzędzi i metod wizualizacji danych (np. Gephi, 
Protovis, D3) 

 Znajomość języków programowania (np. Java, C++) 

 Znajomość systemów bazodanowych, w tym w szczególności 
systemów NoSQL, oraz hurtowni danych 

 Znajomość systemów zarządzania kodem źródłowym (SVN) 

 Umiejętność przygotowywania dokumentacji naukowo-
technicznej, w tym w szczególności artykułów naukowych 
(mile widziana znajomość języka LaTeX) 

 Znajomość technologii analizy języka naturalnego („text 
mining”) i technologii semantycznych (ontologie) 

 Znajomość j. angielskiego przynajmniej na dobrym 
umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie 
dokumentacji i literatury technicznej oraz prowadzenie 
prezentacji 

 Umiejętność i chęć pracy w zespole, zaangażowanie, 
komunikatywność, otwartość 

 Dociekliwość, chęć prowadzenia prac na pograniczu badań 
naukowych i analizy biznesowej, analityczne myślenie 

 Uporządkowanie, precyzja, dobra umiejętność organizacji 
pracy 

 Umiejętności prezentacyjne, odporność na stres  

 

 

 

 

 

…ciąg dalszy na następnej stronie.  
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MILE WIDZIANE – ATUTY: 

 Znajomość zagadnień systemów medycznych,  
a w szczególności systemów RIS/PACS 

 Znajomość standardu DICOM 

 Znajomość środowiska medycznego i/lub radiologicznego  

 Znajomość języka angielskiego 

 

 

 

OFERUJEMY: 

 Stałe i pewne zatrudnienie 

 Udział w innowacyjnych projektach informatycznych  

 Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole 

 Możliwość pracy przy niebanalnych projektach 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 

 

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 

mmatecki@synektik.com.pl  

 

Koniecznie podając w temacie: 

CV – Starszy Architekt Danych 

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".  

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 roku. 

 

 


