WEB DEVELOPER

Mezinárodní společnost Wistron InfoComm (Czech), s.r.o. zabývající se výrobou výpočetní techniky a
spotřební elektroniky hledá vhodného kandidáta na pozici WEB Developer.
Náplň práce:
- Vývoj vnitropodnikových aplikací
- Spolupráce s ostatními odděleními při řešení problémů
Požadujeme:
- Min. SŠ vzdělání (vhodné i pro absolventy)
- Anglický jazyk na komunikativní úrovni
- Dobrou znalost ASP.NET/C, MS Visual Studio
- Zkušenosti s CSS, HTML, JavaScript (jQuery)
- Dobré komunikační schopnosti a ochotu pracovat v týmu
- Zodpovědnost (důraz na včasné a samostatné řešení problémů)
- Proaktivní přístup a ochotu při řešení problémů a požadavků
- Chuť učit se novým věcem
- Nástup ihned, případně dle domluvy
Výhodou:
- Znalost MVC
- Používání verzovacích nástrojů jako jsou SVN nebo GIT
- Schopnost optimalizovat kód pro více různých prohlížečů zároveň, znalost rozdílů mezi verzemi
prohlížečů i systémovými platformami
Nabízíme:
- Práci na plný úvazek v přátelském kolektivu stabilní nadnárodní společnosti
- Každodenní spolupráci s mezinárodním týmem
- Podílení se na zajímavých projektech
- Možnost dalšího vzdělávání a růstu
- Moderní pracovní prostředí
- Pružnou pracovní dobu
- Zaměstnanecké benefity - 25 dní dovolené, stravenky, Flexi Passy, MultiSport karty, jazykové kurzy,
Sick day, firemní akce, firemní posilovna

Více o naší společnosti na: http://wistron.jobs.cz/
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svůj profesní životopis na adresu blanka_jelinkova@wistron.com. Vybraní
uchazeči budou pozváni na osobní pohovor. V případě, že Vás nebudeme kontaktovat v době do dvou týdnů od zaslání
odpovědi, byli osloveni jiní uchazeči. Děkujeme za pochopení.
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti Wistron InfoComm (Czech) s.r.o. vyjadřujete souhlas se zpracováním
Vašich osobních dat dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.
Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
Kontakt:
Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.
Blanka Jelínková
Vlastimila Pecha 1269/10, 627 00 Brno - Černovice
E-mail: blanka_jelinkova@wistron.com
Tel: +420 532 266 110

