IT DEVELOPER (IT VÝVOJÁŘ/KA)
V rámci vývojového týmu budete mít možnost si vyzkoušet programování nejen frontendu, ale i
backendu a databáze. Při vývoji aplikací nám agilní přístup není cizí. Jsme malý tým s vysokou mírou
autonomie, který si sám určuje technologická řešení. Hledáme samostatného a odpovědného kolegu
nebo kolegyni, který/á se bude rád/a učit nové věci.
NA ČEM BUDETE PRACOVAT:
* Vývoj aplikací na základě zadání od koordinátora vývoje.
* Práce na změnách ve stávajících aplikacích.
* Příprava testovacích plánů a testování aplikací.
* Podílení se na začlenění nových technologií do vývoje aplikací v prostředí Nestlé.
* Vedení projektové dokumentace.
* Operativní řešení vzniklých problémů.
HODÍTE SE K NÁM POKUD:
* Máte znalost programovacích jazyků Javascript, C#, T-SQL, ASP.NET Core MVC.
* Máte zkušenost s nástrojem Visual Studio a SQL Server Management Studio.
* Jste zodpovědný/á a rád/a se učíte nové věci.
* Máte schopnost pracovat na více projektech najednou.
* Rádi jednáte s lidmi a máte smysl pro humor.
* Baví vás hledat společná řešení.
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
* Příjemné pracovní prostředí kladoucí důraz na dlouhodobou spokojenost zaměstnanců.
* Home office není žádný problém.
* Vztahy založené na vzájemné spolupráci a otevřené komunikaci.
* Příležitost pro profesní rozvoj a realizaci vlastních nápadů.
* Zelené kanceláře v blízkosti přírody.
PLUS
- Služební telefon a notebook
- týden dovolené navíc
- flexibilní pracovní doba
- příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění
- nabídku zaměstnaneckých výhod, kde si můžete vybrat benefity dle svých individuálních preferencí
(např. aktivity z oblasti sportu, kultury, zdraví, vzdělávání a cestování)
- příspěvek na výrobky dětské výživy
- příspěvek na stravování
- program výhod pro rodinné příslušníky s výraznými slevami na vybrané hlasové a datové tarify
- odměna dárcům krve
- příspěvek na sportovní aktivity
… a spoustu dalších benefitů
Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis prostřednictvím našich kariérních stránek
zde: http://nestle.jobs.cz/pd/1524679056/?rps=202 .

