Developer
webových aplikácii
Miesto práce:

Bratislava
Plat:

Od 1 100 Eur
(dohodou podľa úväzku a seniority)
Typ pracovného pomeru:

Plný úväzok, skrátený úväzok,
na dohodu, živnosť
Termín nástupu:

Dohodou

Pošli CV na mrazkova@syncular.io

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
zz Vytvorenie integračnej platformy postavenej na NodeJS. Jednotlivé integrácie budú
prebiehať cloud-cloud, cloud-onpremise.
zz K aplikácii je potrebné postaviť samostatné CMS na administráciu, vytvoriť systém na
vzdialenú správu a monitoring jednotlivých integrácii + na mapovanie integračných
požiadaviek, nastavenie automatických workflows.
zz Integrácie musia umožňovať komunikáciu near real-time alebo ondemand, socketová
komunikácia, Rest api, atď.
zz Ďalej ponúkame spoluprácu na rôznych zaujímavých projektov pre klientov
(z oblasti SmartTech, IoT, AI/ML).

Zamestnanecké benefity
Ponúkame prácu v mladej, agilnej spoločnosti - priestor na veľkú sebarealizáciu a možnosť
získať rýchlo spätnú väzbu a nové skúsenosti. Môžeš sa tešiť na rôzne vzdelávacie
príležitosti, príjemných kolegov, teambuildingové aktivity a dobré raňajky. Pružná pracovná
doba a práca z domu sú samozrejmosťou. Staráme sa aj o zdravie našich kolegov - nielen
dodávkou ovocia, ale aj vďaka MultiSport karte, ktorú môžeš využívať na pohybové
a relaxačné aktivity podľa svojich preferencií.

Vzdelanie
zz
zz
zz
zz
zz

Stredoškolské s maturitou
Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Študent vysokej školy
Vysokoškolské I. stupňa v oblasti Informačné technológie
Pozícia vhodná aj pre absolventa

Ostatné znalosti
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

JavaScript - pokročilý
NODE.JS - základy
PHP - základy
MySQL - základy
CSS - základy
HTML - pokročilý
Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Osobnostné predpoklady a zručnoti
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Výhodou znalosť: PHP, NodeJS, MySQL, MongoDB, HTML5, JS, CSS/SCSS, Angular
Proaktívny prístup, iniciatíva
Komunikačné zručnosti
Tímový hráč
Schopnosť rýchlo sa učiť
Spoľahlivosť , dôslednosť

Charakteristika spoločnosti 26HOUSE
Sme IT spoločnosť, ktorá vytvára štandardné aj atypické riešenia pre slovenských aj
zahraničných klientov. Našou hlavnou oblasťou pôsobenia sú integrácie, distribúcia a vývoj
SW pre rôzne sektory. Pracujeme na projektoch zameraných na SMART riešenia najmä pre
hotely budúcnosti, moderné kancelárske budovy a obchodné centrá. Kľúčovými sú pre nás
dobré vzťahy, dôvera, osobnostný rast a vzájomná podpora :) Rýchlo rastieme a tešíme sa
na nových kolegov, ktorí budú s nami zdieľať nadšenie pre nové technológie.
zz Počet zamestnancov: 20 – 24
zz Adresa spoločnosti: 26HOUSE s. r. o. Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava
zz www.26house.com
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