
 

 

 
Printre cei mai importanţi furnizori de sisteme informatice integrate din 
România, CRIsoft rămâne cea mai stabilă companie de pe piaţa IT&C, 
cu peste 25 de ani de activitate, timp în care s-a aflat mereu în topul 
celor mai mari companii de software la nivel naţional. 

Înfiinţată în 1991, CRIsoft a dobândit  o vastă experienţă în analiza, 
conceperea, dezvoltarea şi implementarea de soluţii software integrate, 
timp în care motto-ul companiei “Programe care gândesc” a reuşit să 
impună la propriu o nouă abordare în acest domeniu. 

Echipa CRIsoft, care numară peste 100 de angajaţi, colaboratori 
externi, subcontractanţi şi parteneri, se defineşte ca fiind dinamică, 
experimentată şi creativă. 

Produsele şi serviciile CRIsoft, dar şi permanenta preocupare de a 
cunoaşte nevoile clienţilor, de a le optimiza procesele de business, şi 
chiar de a impune noi standarde în anumite industrii, au contribuit la menţinerea unui vast portofoliu de clienţi importanţi din 
diverse domenii de activitate. 

                  
 Dinamism şi creativitate 

               Sunt cuvintele ce ne caracterizează 
 

Senior Java Developer 
Bucureşti 

 

 

Profilul candidatului: 

 

• Excelente abilităţi în design, dezvoltare şi 
programare Java; 

• Experienţă de lucru cu servere de aplicaţii (Tomcat / 
JBoss / Glassfish / Websphere); 

• Experienţă în HTML, CSS, Javascript, JQuery; 
• Cunoştinţe de arhitectură software şi Design 

Patterns; 
• Cunoştinţe de operare şi programare a bazelor de 

date SQL (cunoştinţele de PL/SQL constituie un 
plus); 

• Familiaritate cu unelte de Continuous Integation 
(ant/ svn/ Jenkins/altele); 

• Familiaritate cu Unit Testing (JUnit); 
• Experienţă în analiza de cerinţe şi redactarea de 

specificaţii tehnice; 
• Bune abilităţi de comunicare şi relaţionare; 
• Persoana independentă, orientată spre rezultate şi 

rezolvare de probleme; 
• Bună capacitate de organizare; 
• Engleză fluent. 
 

 

 

 

 

Responsabilităţi: 

 

• Analiza specificaţiilor tehnice pe baza cărora se 
implementează/configurează/integrează aplicaţiile 
specifice; 

• Proiectarea şi dezvoltarea de aplicaşii şi interfeţe 
de integrare; 

• Testarea modulelor implementate şi rezolvarea 
bug-urilor aparute în procesul de implementare; 

• Elaborarea documentaţiei de utilizare şi 
administrare a sistemului. 

 

CRIsoft vă oferă: 
 

• Posibilitatea de a lucra cu experţi în domeniu şi 
tehnologii de vârf; 

• Oportunitaţi de dezvoltare personală, cursuri şi 
certificări profesionale. 

 

Aplică acum! 
 

Departamentul Resurse Umane 

hr@crisoft.ro  
 
Vă rugăm să specificaţi denumirea funcţiei şi locaţia 
pentru care aplicaţi în subiectul mesajului. 


