Java Developer

Cleverbee

Kdo jsme?
Cleverbee je česko-švýcarská společnost s 20 letou historií.
Jsme IT profesionálové. Vyvíjíme, integrujeme a testujeme so ware.
Digitalizujeme největší pojišťovny, automobilový průmysl a veřejnou
správu.

Hledáme:
Šikovného (ideálně obojživelného) vývojáře, který s námi bude sdílet nadšení
pro programování v Javě, ale nebude se bát ani moderních JavaScriptových
technologií, protože přesah z backendu do frontendu není na škodu, ale naopak
je u nás výhodou. Pozice je určená pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet - méně zkušené
vývojáře, kteří se chtějí učit a růst, až po zkušené mazáky, kteří by se v budoucnu chtěli specializovat na
architekturu, navrhovat řešení a udávat směr.
Nabízíme nástup do rozjetého vlaku - místo ve stabilním sehraném týmu a stálou práci na vývoji
portálových řešení a webových aplikací pro naše klienty v ČR a Švýcarsku.
Co budeš dělat?
spolupracovat na návrhu řešení našich klientů
vyvíjet aplikace
vytvářet technickou dokumentaci
udržovat a prohlubovat technické know-how
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Co pro Tebe bude výhodou?
S následujícími systémy, frameworky a nástroji tě
seznámíme, a naučíš se s nimi pracovat. Budeš si
moci vybrat, na jaké technologie se budeš
specializovat, a dále se v jejich ovládnu rozvíjet.
Výhodou je znalost těch zvýrazněných.

Co bys měl umět?
Technologie: Java EE, SQL,HTML, CSS
Frameworky: Spring, Hibernate
Nástroje: Maven, Git, Eclipse
Systémy: Windows, Linux na uživatelské úrovni
Jazyky: češ na (slovem i písmem), anglič na
(technická úroveň)

Technologie: UML, XSLT (XPath), Freemarker,
Velocity, JavaScript, TypeScript
Frameworky: SASS/LESS, Angular, React, D3.JS,
Redux
Nástroje: NPM, Git, Conﬂuence, ECM Alfresco, BI
Pentaho, Jenkins, SonarQube, Enterprise Architect, JIRA
Systémy: Liferay Portal, Apache Tomcat, WildFly
Databáze: PostgreSQL, MySQL

Jak to u nás / s námi vypadá?

Zaujala Vás nabídka? Chcete vědět víc?
Kontaktujte mě:Eliška Lomová, mail: e.lomova@cleverbee.com
Cleverbee solu ons s.r.o., Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 - Chodov, mail: info@cleverbee.com

IT with IQ
www.cleverbee.com

