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Pracovník vývoje – Vývojář portálového řešení
Jsme ryze česká firma, která od roku 2000 vyvíjí podnikový informační systém QI. Toto
komplexní řešení dokáže podpořit všechny firemní procesy. Mezi našimi zákazníky najdeš firmy
z nejrůznějších oborů – vyrábí automobily, legendární igráčky i olomoucké tvarůžky nebo
poskytují zdravotní péči. 1 000 zákazníků a více než 12 000 aktivních uživatelů vnímáme jako
důkaz, že svou práci děláme dobře. Chceš se stát naší součástí, členem týmu a podílet se na
vývoji QI?
Koho hledáme?








Kolegu se znalostí ASP.Net a ASP.Net MVC,
který se navíc orientuje v problematice SQL Server a JavaScript.
Spolehlivého a zodpovědného zaměstnance
s analytickými, logickými a tvůrčími schopnostmi,
schopného jasně a stručně formulovat i komunikovat výstupy své práce (také písemně),
se základy angličtiny.
Týmového hráče, který zároveň získá dostatek prostoru a klidu na samostatnou a tvůrčí
práci.

Kde a kdy?




V Prostějově.
Datum nástupu: podzim 2016
CV zasílej do 15. 11.2016

Co nás hodně potěší?





Znalost jQuery a zkušenost s portálovými řešeními.
Praxe v oblasti analýzy a vývoje softwaru.
Chuť vrhat se do objevování nového a posouvat své schopnosti.
Ochota učit se (pokud něco nezvládneš, nevadí, rádi Ti pomůžeme).

Co Tě čeká?

Tvůj pracovní den bude tvůrčí a rozhodně ne stereotypní. Budeš během něj:







Vyvíjet aplikace pro datové a objektové modelování.
Analyzovat dílčí požadavky na vývoj systému, navrhovat konkrétní řešení
a toto pak prezentovat, konfrontovat nebo oponovat kolegům.
Budeš spolutvůrcem portálového řešení na webu pro ERP QI
a to i díky Tebou „objevených“ nových postupů.
Tím vším budeš přispívat ke kontinuálnímu vývoji našeho originálního vývojového
prostředí (frameworku).

Co Ti můžeme nabídnout?











Zázemí stabilní české firmy, která není svázaná korporátními nešvary. U nás nebudeš
jedním z mnoha.
Smysluplnou práci na projektu, který má uplatnění. Náš software usnadňuje chod mnoha
společností v České republice i na Slovensku.
Přátelskou atmosféru skvělého týmu lidí, kteří Tě budou podporovat a motivovat
v rozvoji.
Pořádné železo. Dostaneš k dispozici notebook i pro své osobní účely.
Podporu sportovních aktivit v podobě cvičení v pracovní době. Těm, kterým to nestačí a
do práce dojíždí na kole, je k dispozici kolárna a sprchy. A na odreagování je tu fotbálek.
Možnost poznávat, rozvíjet se a vědět víc.
Jistotu v podobě hlavního pracovního poměru. A plat odpovídající Tvým schopnostem.
Stravenky (hlad je prevít), hrazenou angličtinu (aby ses domluvil na dovolené) a
příspěvek na životní nebo penzijní připojištění (je čas myslet dopředu). Loajální
zaměstnance odměňujeme bonusovými příspěvky.
Pružnou pracovní dobu a 5 dní dovolené navíc. Vážíme si totiž Tvého času.

V případě zájmu nám pošlete strukturovaný životopis na job@dcconcept.cz.
Nebo se informujte na telefonním čísle 775 970 700.
Prohlášení o ochraně osobních údajů:
Zasláním životopisu uděluje uchazeč společnosti DC Concept, a.s., IČ 25590481, souhlas se
zpracováním a uchováním jeho osobních údajů na dobu neurčitou respektive do odvolání ve
smyslu § 5 odst. 2 a 5 zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů. Uchazeč
zasláním životopisu potvrzuje, že uvedené osobní údaje budou pravdivé a přesné.

