
PHP programátor – vývojář interních projektů
Dlouhodobě držíme pozici největšího cashback portálu v ČR, provozujeme jednu z největších affiliate sítí u nás i
v okolních zemích. Jsme tým mladých lidí, vytváříme vlastní úspěšné projekty, žijeme internetem a děláme práci,
která nás baví.

Hledáme PHP vývojáře na plný úvazek pro refactoring našich projektů.

Jsi náš člověk pokud:

● Umíš PHP a MySQL
● Máš zkušenost s jakýmkoliv PHP MVC frameworkem (Framework symphony, případně Nette) a ideálně

i s Doctrine 2
● Poradíš si s HTML/CSS a nebojíš se Javascriptu
● Dokážeš zvládnout nestandardní situaci a umíš najít její řešení (StackOverflow je tvůj kamarád)
● Nebojíš se komunikovat s kolegy z ostatních oddělení

Co používáme:

● Apache a PHP 7 na serveru
● Nette 2.4 a Doctrine 2
● Cachujeme do Redisu
● Elasticsearch pro vyhledávání
● Development stack řešíme přes Docker
● Kód máme na Githubu
● CircleCI pro automatický build a deployment
● Codeception na testování

Co ti nabízíme:

● Práci na uživatelsky oblíbených projektech, které můžeš svými dobrými nápady ovlivňovat
● Práci na plný úvazek na IČO, pevnou a zajímavou odměnu s možností růstu
● Mladý přátelský tým v neformálním přátelském pracovním prostředí, vždy něco na zub (kafe, ovoce a

koláče)
● Místo v příjemných kancelářích na Praze 5 Andělu, žádný open space
● Po dohodě možnost práce na homeoffice
● Klid na práci,  soustředění na konkrétní projekt
● Práci v týmu s dalšími pěti vývojáři, kodérem, grafiky a marketéry
● Příspěvek na vzdělávání a další interní školení
● Zvýhodněné nákupy u několika stovek e-shopů v ČR i ve světě

Jsme menší rodinná firma, ve které pracuje kolem 35 lidí. Stojíme na dlouhodobých, pevných základech. Nejsme
korporát, takže tvoje práce bude rychleji viditelná. Máš-li potenciál ovlivnit samotný produkt i vlastními nápady,
máš navíc velké významné plus! Aktivita, zájem, pracovitost a chuť se učit jsou pro nás větší hodnotou než
jakkoli dlouholetá praxe. Díky tomu jsou u nás vítáni i mladí lidé s kariérou na samém počátku.

Chceš se k nám přidat? Pošli svůj životopis na sladkovska@5dm.cz a přijď se k nám podívat ! Více informací
najdeš i na https://affiliateport.eu/cs/kariera-v-affiliate-portu/

mailto:sladkovska@5dm.cz



