Java Developer
Zlínská digitální agentura madeo, nově pod křídly skandinávské společnosti
BrandMaster, hledá zkušeného člověka, který si umí vyhrnout rukávy a postavit
kvalitní webové aplikace pro zahraniční klienty. Toužíme po digitálním Přemkovi
Podlahovi ovládajícím Javu a PostgreSQL, kterému není cizí ani MVC. Pokud navíc
dokáže naše díla vylepšovat pomocí JavaScriptu, bude zaručenou hvězdou naší
show.
Po letité spolupráci jsme se v loňském roce stali součástí norsko-švédské společnosti
BrandMaster, jednoho z nejrychleji rostoucích globálních poskytovatelů řešení v oblasti
marketing resource managementu (MRM) a marketingové automatizace. Madeo funguje
jako vývojový a kreativní hub pro celou skupinu, v rámci které se specializuje především na
projekty vyžadující inovativní přístup a netradiční řešení.
Obvykle pracujeme pro omezený počet klientů na dlouhodobé bázi. Patří mezi ně například
Mercedes-Benz, smart, Statoil, DNB, Telia, Mitsubishi Motors či Subway. Při práci si
zakládáme na preciznosti a neustálém objevování, testování a využívání nejnovějších
technologií.
S rostoucími potřebami celé skupiny nyní posilujeme náš zlínský tým a hledáme člověka,
který:
● umí nést zodpovědnost
● má vlastní nápady, názory a nad věcmi přemýšlí v souvislostech
● Javu a PostgreSQL považuje za svoje nejvíc nejlepší kamarády
● má zkušenosti s HTML5 a moderními javascriptovými frameworky
● domluví se anglicky nebo to alespoň bude dobře předstírat a doučí se to tak rychle,
že na to nikdy nepřijdeme
● sdílí s námi přesvědčení, že Zlín je nejlepší místo pro všechno
● dokáže najít společnou řeč (nebo alespoň systém gest a posunků) s frontend
developery i projekťáky
● má ideálně ve výbavě i humor, GIT a REST
● mezi svoje hobby řadí kromě křížovek i Maven nebo pěstování Atlassian Bamboo
Na oplátku nabízíme:
● odpovídající plat i příjemné čtvrtletní prémie k tomu
● příspěvky k blaženému stavu v podobě lásky, kávy, snack baru, příspěvku na
dovolenou a příspěvků na stravu
● super pracovní prostředí v centru Zlína, kde nechybí popisovací stěny, Playstation a
terasa na pořádný oslavy dokončených projektů
● lekce angličtiny přímo v kancelářích
● po domluvě možnost homeofficů, na opici máme sick day
● práci na ojedinělých mezinárodních projektech a možnost zásadně ovlivňovat
podobu stávajících i nových aplikací
● pracovní stáže i služební cesty do našich norských a švédských kanceláří
● mimopracovní akce, zážitky i směsici bezva kolegů
www.madeo.com/cz/kariera
denisa.velesikova@madeo.cz

