Pro našeho klienta, úspěšnou nadnárodní společnost, která se zabývá vývojem SW
pro specifickou oblast průmyslu, obsazujeme pozice:

.NET vývojář (aplikace pro cloud) Brno - 6318
Na této pozici budete:
- vyvíjet nové funkcionality systému z oblasti "Internet of things" (inteligentní domácnost)
- pracovat na projektech pro propojení eletro zařízení s desktopovou nebo mobilní aplikací
přes cloudové rozhraní
- podílet se na celém vývojovém cyklu SW
- pracovat v nadšeném agilním týmu na aplikacích, které jsou reálně využívány lidmi v
běžném životě
- spolupracovat s manažerem, designery a vývojáři na definování a implementaci nových
úprav
- pracovat s moderními technologiemi
Požadavky:
- dobrá znalost C#/.NET
- znalost databáze MS SQL
- výhodou znalost ASP.NET, MVC a WCF, LINQ to SQL nebo LINQ to EF
- výhodou znalost webových technologií (HTML, CSS, Javascript)
- komunikativní AJ
- pozice je vhodná pro zkušené vývojáře i šikovné absolventy se školní praxí s vývojem na
platformě .NET

Junior C/C++ developer (Brno) - 6346
Budeš zde:
- pracovat na unikátní a reálně využívané aplikaci pro automatické řízení dopravních
prostředků
- mít možnost specifikovat požadavky, podílet se na návrzích architektury a designu aplikace
- vyvíjet v C/C++ a částečně i jazyce Ada, testovat a ladit SW na reálné HW platformě
- snažit se, aby úkoly byly dokončeny včas a v odpovídající kvalitě
- spolupracovat s kolegy v týmu i s kolegy ze zahraničních poboček
- příležitostně jezdit na služební cesty kvůli businessu, ale i zajímavým školením
- růst profesně i osobnostně, a to chceš :)
Požadavky:
- umíš vyvíjet v C/C++, napsal/a jsi v tomto jazyce diplomku nebo v něm máš alespoň kratší
komerční praxi
- pokud znáš programovací jazyk Ada, je to plus
- výhodou je i zkušenost s embedded vývojem
- nebojíš se angličtiny a vyřídíš v ní, co je potřeba
- pyšníš se alespoň Bc. titulem z IT
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Více informací a volných míst naleznete na www.ITjobs.cz

