PHP WEB APPLICATION DEVELOPER

Oblasť práce
IT a telekomunikácie

Miesto
Námestovo
(Námestovo)

Typ pracovného
pomeru
plný úväzok

Nástup
ihneď

Náplň práce

Možnosti rozvoja

Od kandidáta na túto pozíciu požadujeme
skúsenosti v oblasti:
•
PHP7.1+, HTML5, LESS/SASS/CSS3, Javasript
•
PostgreSQL, SQLITE
•
Symfony4.0+ (prípadne ktorýkolvek z tejto rodiny
frameworkov)
•
GIT
•
návrh architektúry (MVC), OOP, optimalizácia
•
základy administrácie Linuxu prostredníctvom
CommandLine
S akými technológiami budeš v Neoshipe
pracovať TY?
• Hlavný projekt je postavený na frameworku
Symfony 4.0, vďaka čomu budeš aktívne 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 Gitlab, PhpStorm, ale kľudne
môžeš používať Commandline.
•
Určite oceníš aj PHPUnit testy, ktoré Ti pomôžu písať
funkčný kód.
Toto testovanie a rovnako aj deploy aplikácie
obsluhuje Docker kontainer, takže je vždy záruka
konzistentného prostredia.
•
Najnovších technológií v oblasti webového vývoja sa
nebojíme, a preto nechávame priestor na Tvoju
realizáciu.

Účasť na odborných slovenských aj zahraničných
konferenciách, workshopoch, kurzoch...

Tím líder
Tomáš Záškvara
Konateľ
Pozrieť LinkedIn proﬁl

Ďalší kariérny krok
Zverenie vedenia celého projektu v rámci vývojového
oddelenia.

Zodpovednosti
30%

vývoj nových funkcionalít v aplikácii Neoship

30%

technická podpora

10%

účasť na rozvoji nových projektov

10%

vylepšovanie interných nástrojov

20%

práca s viacerými programovacími jazykmi a
nástrojmi

Zručnosti a kvaliﬁkácia
Požadované

Vítané

Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské štúdium

Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské štúdium

Vzdelanie - študijný odbor
Informatika

Vzdelanie - študijný odbor
Informatika

Jazyky
angličtina (UK) - mierne pokročilý

Jazyky
angličtina (UK) - mierne pokročilý

Počet rokov praxe
1

Počet rokov praxe
1

Počet rokov praxe v odvetví
2 - IT a telekomunikácie

Počet rokov praxe v odvetví
2 - IT a telekomunikácie

TOP kariérne beneﬁty

Ponúkaný plat

1. Zaujímavé a inšpiratívne projekty
2. Priateľská pracovná atmosféra
3. Flexibilný pracovný čas
4. Atraktívny rozvojový program

1 800* EUR / mesiac
*základná zložka mzdy

Základná zložka mzdy počas skúšobnej doby
minimálne 1800 € brutto. Po skončení skúšobnej
doby možnosť vyššieho mzdového ohodnotenia
+ podiel na ﬁnančnom úspechu spoločnosti.

