Společnost HAiDA s.r.o., přijme pracovníka do hlavního pracovního poměru na pozici
Vývojář .NET/JAVA/JavaScript

Typ pracovního poměru: hlavní pracovní poměr
Lokalita: Nový Bor
Obor: IT – software
Pro náš rozvíjející se tým hledáme nové posily, zvládáte programování v .NET C#, Javě nebo
JavaScript? Pak jste ten pravý.
Co od Vás očekáváme
- týmového ducha - spolupráce na 1. místě
- náš vývojový tým je dlouhodobě personálně stabilní a pracuje společně více jak 5 let
- práce na zajímavých projektech v oblasti vývoje software
- znalost jednoho ze tří požadovaných jazyků- .NET C#, Java nebo JavaScript
- znalost SQL výhodou
- flexibilita, ochota učit se - aktivně podporujeme osobní rozvoj
Na co se můžete těšit
- každoroční školení na technologie dle vlastního výběru
- tým zkušených kolegů a příjemné pracovní prostředí (žádný openspace)
- stabilita vývojového týmu
- setkání s nejrůznějšími technologiemi - Docker, Kubernetes, React, Angular, PrimeFaces,
Spring, .NET Core, Azure, AWS a další.
- dobré finanční ohodnocení dle schopností, znalostí a zkušeností
(základní plat 30.000 – 50.000,- Kč + měsíční, čtvrtletní prémie)
- pružnou pracovní dobu + 5 dní dovolené navíc
- možnost částečné práce z domova
- mobilní telefon s neomezeným tarifem
- příspěvek na životní pojištění
Profesně strukturovaný životopis zasílejte na emailovou adresu haida@haida.cz nebo poštou na
níže uvedenou adresu. K životopisu připojte zejména vyjádření k výše uvedeným požadavkům
a kontaktní údaje pro písemný, elektronický a telefonický styk. Do předmětu emailu nebo záhlaví
dopisu uveďte „Vývojář .NET/JAVA/JavaScript“. Vybraní uchazeči budou vyzváni k osobnímu
jednání.
Společnost prohlašuje, že všechny zaslané materiály budou zpracovány a použity výhradně za
účelem výběru a náboru uchazečů o zaměstnaní ve společnosti. Poskytnuté materiály budou
zpracovávány do ukončení výběrového řízení.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách společnosti
HAiDA s.r.o.
www.haida.cz/spolecnost/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr
Příjem žádostí do výběrového řízení bude ukončen dne 04.12.2020.
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