Do našej Neoship skladačky hľadáme FULLSTACK programátora
Je jedno či ťa viac baví backend alebo frontend. Dôležité je, aby si si u nás našiel svoj smer a
napredoval v ňom.

Aby sme ale spoločne naplnili ciele spoločnosti, na túto pozíciu vyžadujeme
skúsenosti v oblasti:
- PHP 8.0+, HTML5, LESS/SASS/CSS3,
- Javasript, React JS (Material UI)
- PostgreSQL 9.6+, SQLITE
- Symfony 5.0+ (prípadne ktorýkolvek z tejto rodiny frameworkov)
- GIT
- návrh architektúry (MVC), OOP, optimalizácia
- základy administrácie Linuxu prostredníctvom CommandLine

Technológie, s ktorými budeš pracovať a rýchly náhľad do projektu:
- Hlavný projekt sa skladá z dvoch častí: server je postavený na frameworku Symfony 5.2 v
spojení s REST api, frontend buildujeme v React JS.
- Aktívne budeš využívať OOP.
- Pri vývoji ti určite veľkým pomocníkom bude GIT, vďaka ktorému budeš mať vždy všetky
verzie kódu pod dohľadom. Prácu s ním ti urýchli Github, PhpStorm, ale kľudne môžeš používať
Commandline.
- Určite oceníš aj PHPUnit testy, ktoré ti pomôžu písať funkčný kód.
- Najnovších technológií v oblasti webového vývoja sa nebojíme, a preto nechávame priestor
na tvoju realizáciu.

Čo ti môžeme ponúknuť my?
- Budeš pracovať v modernej prosperujúcej spoločnosti.
- Skvelé finančné ohodnotenie:
JUNIOR: základná zložka mzdy 1000 € – 1500 € (v závislosti od tvojich vedomostí, schopností,
skúseností a typu úväzku TPP/živnosť)
SENIOR: základná zložka mzdy 1700 € - 2500 € (v závislosti od tvojich vedomostí, schopností
skúseností a typu úväzku TPP/živnosť)
- Flexibilný pracovný čas.
- Okolo seba budeš mať skvelý tím mladých ľudí, ktorí ťahajú spoločne rovnakým smerom a
práca je ich hobby.
- Priateľskú a otvorenú komunikáciu.
- Možnosť na sebe pracovať a vzdelávať sa (aktuálne - online odborné konferencie, workshopy,
webináre,…). Sme presvedčení, že kvalita našich služieb sa začína kvalitou našich zamestnancov.
- Nezabudnuteľné firemné akcie ako bowling, posedenia, teambuildingové akcie, vianočná kapustnica
či spoločná chata :)

Ak by sa chcel stať súčasťou nášho tímu a spĺňaš na túto pozíciu všetky
predpoklady, neváhaj a pošli nám svoj životopis spolu s motivačným listom
na: info@neoship.sk.
Tešíme sa teba :)

