PHP/Nette vývojář
Baví Vás moderní technologie? Chcete pracovat pro úspěšnou a rozvíjející se firmu
ve svém oboru? Rádi byste se realizovali v přátelském a neformálním kolektivu?
Do našeho týmu právě hledáme kolegu/kolegyni na pozici: PHP/Nette vývojář!

Co přesně děláme:
informační systémy pro zpracování plateb, správu investičních produktů,
API pro platební styk, zpracování platebních karet, bezpečnost
hlavním produktem je generický software pro internetové bankovnictví
vyvíjíme nástroje usnadňující práci nám i našim klientům

Jak se u nás pracuje:
pracujeme agilně, vývoj je řízen testy
zaměřujeme se na backend, fontend většinou obstarávají externisti
zdrojové kódy verzujeme na GitLabu, komunikujeme přes OpenFire a
firemní emaily, vše běží na firemním serveru v naší kanceláři
k vývoji používáme PhpStorm
většina informačních systémů běží na Nette Frameworku s využitím
Doctrine 2 či LeanMapperu, MySQL či Postgres
k testování používáme Nette\Tester a Gitlab CI
závislosti instalujeme přes Composer
deploy jediným příkazem na servery umístěné po celém světě
rádi zkoušíme nové technologie

Strana 1/2

E-mail info@icarus.cz | Office ICARUS s.r.o., Tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00, Brno | www.icarus.cz

Co požadujeme od Vás:
týmového hráče, loajalitu, ochotu učit se novým věcem, samostatnost,
spolehlivost, zodpovědnost
obecný technický přehled
znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
výhodou VŠ vzdělání v oblasti informačních technologií, vhodné
i pro studenty popř. čerstvé absolventy

A za to nabízíme:
zajímavou a perspektivní práci
prohloubení znalostí z oblasti informačních a komunikačních
technologií, financí a bezpečnosti
odpovídající finanční ohodnocení + bonusy ve formě zajímavých podílů
na projektech
práci v neformálním příjemném kolektivu v centru Brna (Třída kpt.
Jaroše, klidná lokalita, kousek od Lužáneckého parku)
práci ve stylovém hi-tech prostředí včetně např. relax zóny
s xbox one a kinectem
flexibilní pracovní dobu a možnost home office
firemní akce: sauna, pivo, kino, bowling, squash, FIFA/Mortal Kombat turnaje

V případě zájmu nás kontaktujte na prace@icarus.cz
a zastavte se za námi na návštěvu.
Budeme se na Vás těšit,
ICARUS tým.
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