JAVA DEVELOPER
pro vývoj světa za Tvojí kartou…

DĚLEJ TO, CO TĚ BAVÍ

KDO VLASTNĚ JSME?
SONET, společnost s.r.o. je ryze česká společnost pohybující se

Pošli nám o sobě pár řádků.

ve světě platebních terminálů a transakcí. Přestože máme

Nemusíš posílat klasický

dlouholetou tradici (od roku 1991), řadíme se mezi dynamicky se

životopis, ale nějaké základní

rozvíjející a smýšlející společnosti. V našem mladém kolektivu

informace o realizovaných

pracujeme na vývoji softwaru pro platební terminály, poskytujeme

projektech bys přiložit

jejich servis, vyvíjíme webové a mobilní aplikace pro přední české

mohl(a).

i zahraniční banky.

Rádi si s Tebou popovídáme

Pro koho pracujeme?

osobně. Je pro nás důležité,

Mezi naše nejvýznamnější klienty patří UniCredit Bank, Komerční

aby ses cítil(a) jako doma

banka, Raiffeisen bank, Banca Comercială Română či State Bank

a v kolektivu nám to klapalo.

of Mauritius. Dále spolupracujeme s předními poskytovateli

Odborné znalosti jsou pro nás
také důležité, ale rádi

nebankovních karetních produktů jako je SODEXO, Cheque
Dejeuner, Benefit Plus a mnohými dalšími...

do Tvého rozvoje

Koho hledáme do našeho týmu?

zainvestujeme.

Nadšeného vývojáře nebo vývojářku na Java platformě,

Pokud se Ti u nás bude líbit,

který(á) se:

probereme podmínky Tvého



zajímá o nové technologie, je kreativní a má nápady,

nástupu.



vyzná se v CSS, JavaScriptu, HTML5,



má znalosti jazyka Java a orientuje se alespoň trochu

Potom už jen stačí přijít první
den do práce a pustit se
s chutí do toho!

ve Spring frameworku,


dokáže se naučit MyBatis, zorientovat se

v MSSQL/PostgreSQL,


ví, co jsou to webové služby – SOAP a REST API.

Na čem budeš pracovat?
Jednoduše řečeno: na vývoji front-end a back-end systémů.
Na front-endu používáme Liferay a Angular, tvoříme aplikace,
které řídí platební terminály, sbíráme a analyzujeme transakční
data. Bankám i dalším partnerům poskytujeme širokou škálu API
rozhraní a datových můstků. Jak vidíš, pole působnosti je opravdu
široké a svět bankovních karet je opravdu zajímavý a velice
specifický.
Budeš součástí šestičlenného týmu vývojářů, budeš spolupracovat
s analytiky, databázovými specialisty a testery. Bude na Tobě,
jakým směrem se budeš ubírat. Důležité je, aby Tě práce bavila
a mohli jsme z toho těžit společně.

[Klikněte sem a zadejte popisek.]

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT?

POUŽÍVÁME…


HTML5, CSS3, JavaScript



Java 8 EE



jQuery, Angular



Microsoft SQL, PostgreSQL





Liferay Digital Experience

ročních prémií.

Platform



Flexibilní pracovní dobu.



MyBatis



Možnost čerpat Sick days nebo Home Office.



RabbitMQ a ActiveMQ



Vezmeme Tě na naše teambuildingové akce.



GIT



Budeme Tě odborně vzdělávat.



TestComplete a Selenium



Díky zahraničním projektům budeš aktivně komunikovat

Jako každý zaměstnanec dostaneš svůj stůl, židli a počítač. Nad to
ti můžeme nabídnout:
Zajímavé mzdové ohodnocení včetně kvartálních a

v anglickém jazyce.


Dámě Ti poukázky Flexi Pass nebo Active Pass Plus kartu,

stravenky, příspěvky na pojištění či na Tvé životní události jako jsou

KONTAKTNÍ INFORMACE

narozeniny, svatba, narození dítěte a podobně.

SONET, společnost s.r.o.



Lužická 2093/9

Nabízíme Ti bohatou kafeterii přímo na pracovišti, klidné

pracovní prostředí poblíž Kraví hory.

616 00 Brno
+420 543 423 545 (HR oddělení)

Jak vidíš, je toho moc a tím to nekončí. Více Ti rádi řekneme

https://www.sonet.cz

osobně.

https://kariera.sonet.cz/

KDY MŮŽU NASTOUPIT?
Záleží jenom na Tobě. Čím dřív nám napíšeš, tím dřív se můžeme
dohodnout. TĚŠÍME SE NA TEBE!!!

„Největší naději na úspěch má to,
co děláme s chutí.“

