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Programátor .NET (C#)
Ovládáte jazyk C#, platformu .NET? Nebaví Vás rutina, nesnášíte open space a máte
rádi zmrzlinu? Už jste slyšeli o geografických informačních systémech?
Pak právě Vás hledáme do našeho týmu!
CO VÁS ČEKÁ?

KOHO HLEDÁME?

■■ potrénujete se převážně v jazyku C# a jeho
přidružených technologiích WPF a WCF a také
v obecných principech ORM, DI apod.

■■ hledáme kandidáty se středoškolským vzděláním,
ale vysokoškolské vzdělání uvítáme

■■ prohloubíte si své znalosti v oblasti relačních databází
(MS-SQL, Oracle)
■■ dozvíte se více o analýze a návrhu architektury IS

■■ možný je i částečný úvazek

CO MUSÍTE UMĚT?

■■ seznámíte se s malými i velkými řešeními v oblasti GIS

■■ jazyk C#, platformu .NET

■■ podporujeme standardizaci a automatizaci procesů
(používáme nástroje firmy JetBrains, např. ReSharper,
TeamCIty, YouTrack)

■■ základy technologií a standardů WPF, WCF

■■ dostanete se i k tvorbě addin/modulů do různých
softwarů (Outlook, wiki, VisualStudio), interní
aplikace pro vlastní workflow atd.

■■ angličtinu alespoň pasivně (budete číst dokumentaci
v angličtině)

■■ naučíte se psát testy na různých úrovních

■■ OOP principy a základní návrhové vzory, základní
znalost SQL

■■ povědomí o GIS (geografický informační systém),
ideálně technologie firmy Esri (není podmínkou)

■■ revize kódů a zpětná vazba
■■ modifikovaná SCRUM metodika vývoje

A NA CO SE TĚŠIT?

■■ malé týmy, snadná a dynamická komunikace

■■ Dostanete stravenky, příspěvek na dopravu
a na penzijní připojištění a jeden týden dovolené
navíc.

■■ podporujeme nové myšlenky a nápady

■■ Můžete si zlepšit angličtinu na celoročním firemním
jazykovém kurzu.
■■ Sídlíme 10 minut od Flory, na Václaváku jste odtud za
20 minut.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

■■ Máme dobře vybavenou kuchyňku s kávovarem
a také plný mrazák vanilkových nanuků.

V případě zájmu zašlete e-mail s Vaším životopisem na Martinu Bezouškovou,
martina.bezouskova@hsi.cz nebo volejte 224 809 503.
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STAŇTE SE S HSI JEDNIČKOU NA VÝVOJ APLIKACÍ!

