Frontend/Backend nebo Full-Stack?
45 000 - 80 000 Kč
Kolín

Základní informace
Jsme česká společnost a naše produkty se využívají po celém světě. Přesto u nás stále panuje rodinná
atmosféra, a právě teď mezi nás hledáme dalšího kolegu (nebo dva). Vyvíjíme především software pro
automatizaci a řízení výroby a s ním souvisejícího webového klienta. Jedna z věcí, kterou si na nás naši
zaměstnanci chválí nejvíce je individuální přístup ke každému z nich. Jsme schopni vytvořit podmínky pro
absolventy, kteří jsou teprve na začátku své kariéry i pro zkušené vývojáře, kteří chtějí dále růst. Mezi naše
klienty patří světové výrobní značky, tak neváhejte a ozvěte se nám!

Náplň práce
Vývoj webových aplikací pro náš i zahraniční trh
Přímá tvorba funkcionality aplikace
Analýza požadavků a následná implementace
Spolupráce s naším týmem

Požadavky
SŠ / VŠ vzdělání technického směru
Praxe v jazyce Java nebo JavaScript (alespoň z vlastních projektů)
Postačí nám znalost jednoho z jazyků a zároveň chuť naučit se v budoucnu druhý
Pozitivní přístup k novým výzvám
Angličtinu pro vyhldávání informací a čtení dokumentace
Zkušenosti s Linuxem

Nabízíme
Finanční bonusy, 13. plat
5 týdnů dovolené
Pružná pracovní doba s coretime 10-14
Hrazené vzdělávací kurzy, až do výše 1500€
Příjemné pracoviště – fotbálek, Xbox
Četné a zajímavé teambuildingy – i se zahraničními pobočkami

Doplňující informace
Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD
(ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.
Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme
kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku.
Jobs Contact Consulting, s.r.o. se sídlem v Brně, Slovákova 354/5, IČ:03055396 (dále jen Jobs Contact)

bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně
osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a
to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs
Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje
může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.
Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

