Cleverbee

BE CLEVERBEE!
Senior Java Developer / Liferay Architect
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.
Naše řešení pomáhají k naplnění byznysových cílů a zjednodušují podnikové procesy.
Senior Java Developer / Liferay Architect
Aktuálně chceme přivítat do týmu šikovného vývojáře nebo architekta, který už pár let
programuje v Javě a má chuť s menším týmem zkušených kolegů analyzovat a navrhovat
architekturu portálu Liferay pro naše klienty. Práce je to různorodá. Určitě se bude hodit, když se
nebudete bát Javy a občas šáhnete do kódu. Na druhé straně pro Vás bude výzvou udržovat
a prohlubovat technické kow-how.
Nabízíme:
- nástup do rozjetého vlaku – místo v sehraném týmu
- stálou práci na vývoji portálových řešení a webových aplikací pro naše klienty v ČR a Švýcarsku,
- neformální prostředí se zázemím stabilní ﬁrmy,
- prostor pro vlastní nápady a seberealizaci,
- pravidelné společné ak vity jako výlety po práci, víkendové akce na horách, snídaně atd.,
- a především nekomplikovaný náborový proces s rychlou zpětnou vazbou.

Jaké znalos potřebujeme:
Technologie
Java EE, Spring, servlety, JSP, portlety,
Design pa erns (MVC, Adaptér, Singleton, …),
JavaScript (minimálně základy),
Strukturovaná data: XML, základní znalost XSD, DTD,
Databáze: SQL, principy relačních databází,
Modelování procesů: UML 2.0.

Frameworky
Spring Framework,
JPA, Hibernate / EclipseLink.
Nástroje
Maven,
Git nebo SVN,
Eclipse (nebo IntelliJ IDEA),
Jira a pod..

Systémy
Liferay 6, ideálně též Liferay 7
úroveň admin. i tvůrce portletů,
datový model Liferay
(objekty, se kterými pracuje).
Jazyky
češ na – slovem i písmem,
anglič na – technická úroveň.

Zaujala Vás nabídka? Chcete vědět víc?
Kontaktujte mě: Irena Skotálková, mail: i.skotalkova@cleverbee.com , mobil: 776028658
Cleverbee solu ons s.r.o., Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: +420 226 227 000, mail: info@cleverbee.com

JAK TO U NÁS/ S NÁMI VYPADÁ?

IT with IQ
www.cleverbee.com

