Hledáme kolegyni/kolegu na pozici do projektu

na pozici
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK IT (PROGRAMÁTOR)
Projekt JOBHUB vytváří integrované IT prostředí pro podporu kariérového poradenství, které bude
obsahovat a propojovat profesionální poradenské a diagnostické nástroje, množství kvalitních zdrojů
informací a dat z oblasti trhu práce a sdílené online prostředí pro všechny kariérové poradce. Podporuje
propojení poradců z různých sektorů jako optimální cestu k zefektivnění kariérového poradenství a k
novému vnímání dalšího profesního vzdělávání mezi všemi účastníky trhu práce.
V projektu kreativně tvoříme moderní platformu dostupnou pro každého. Společně s poradci připravujeme
zajímavý obsah vycházející z jejich potřeb a požadavků a vytváříme profesionální rozvojové a podpůrné
prostředí.
CO OD VÁS ČEKÁME?
 logický a fyzický návrh řešení informačního systému JOBHUB na frontendové i backendové úrovni
 realizace systémových návrhů aplikací včetně API rozhraní a jejich zapracování do IS JOBHUB
 testování a ladění datové základny a vytvořených aplikací (nástrojů) IS JOBHUB
 ověřování a reporting správnosti fungování procesů souvisejících s využívanými nástroji
 úpravy aplikací na základě požadavků uživatelů a na základě testování
 tvorba a údržba technické dokumentace
CO POTŘEBUJEME:
 minimálně 5letá prokazatelná zkušenost s jazyky PHP (Symfony3), VueJS, LESS, jQuery,
MariaDB, ElasticSearch, GIT, znalosti Dockeru výhodou
 prokazatelné zkušenosti s metodickou a technickou tvorbou IS nebo webových portálů
 velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
NABÍZÍME:
 plný úvazek na 1 rok (s možností prodloužení)
 odpovídající a motivující mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
 možnost podílet se na zajímavém projektu
 pracoviště na Praze 7
 benefity: 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova, sick days
 velkou míru samostatnosti a seberealizace při projektové práci
 občasné služební cesty
 malý a přátelský pracovní tým
NÁSTUP: dohodou (nejlépe co nejdříve)
Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů),
motivační dopis zasílejte elektronicky na adresu personalni@fdv.cz(do předmětu uveďte "JOBHUB –
Programátor“).
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