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.NET/C# Programátor
Miesto práce

Druh pracovného pomeru

Poprad

zmluva, živnosť, TPP

Mzda

Termín nástupu

Živnosť: od 3400 EUR
TPP: od 2400 EUR

ihneď

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce a zodpovednosti
Hľadáme skúseného .NET/C# programátora na rozšírenie tímu developérov a programátorov
pracujúcich na projekte platobnej brány klienta. Potrebujeme zručnosť, talent a schopnosť učiť sa
nové technológie v krátkom čase.
Na dennej báze budeš:







Programovať v jazyku C# a pracovať s technológiou .NET: ASP.NET, ADO.NET, Web Services,
Microsoft SQL. Pomer front/back end: 80/20 %.
Analyzovať a špecifikovať – úlohy a požiadavky budú stanovené prostredníctvom systému
JIRA a rozvrhnuté na vývojové cykly. V niektorých prípadoch tieto úlohy budú potrebovať
hlbšie analýzy a navrhnutie implementačného riešenia ktoré budeš poskytovať v rámci tímu
alebo pracovať na týchto zadaniach samostatne.
Vyvíjať – na základe “sprint” plánov. Úlohou bude rozširovať existujúci Frontend (vlastný
frontend framework) ako aj Backend a vyvíjať tieto riešenia v rámci dohodnutých interných
zásad kódovania (Coding Conventions). Hľadáme ľudí so zmyslom pre kompletné riešenia
a ktorí vidia veci z inej perspektívy.
Komunikovať – interne so zahraničným tímom v anglickom jazyku (tak písomne ako aj
hovorovo).

Zamestnanecké výhody
Získanie skúsenosti na finančnom projekte u zahraničného klienta. Finančné ohodnotenie na základe
výsledkov a prehodnotenie mzdy raz ročne.
Podpora vzdelávania pomocou online služieb ako: LinkedIn Learning, Pluralsight, Data Camp.
Zdokonalovanie Anglického jazyka interne v rámci firmy.
Flexibilný pracovný čas, možnosť čiastočne pracovať z Home Office.
Informácie o výberovom konaní
Výberové konanie bude prebiehať formou krátkeho pohovoru s kandidátom ktoré bude nasledovať
preskúšanie znalostí vo forme reálnej úlohy z programovania.
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Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. Stupňa
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Pokročilý (B2)
 Minimálne na úrovni pochopiť technické dokumentácie
 Schopnosť vysvetľovať aplikované kroky a ponúknuté riešenia počas tímových diskusií
Osobnostné predpoklady a zručnosti









znalosť C# - pokročilý s minimálne 2 roky praxe, OOP, znalosť Unit Testing
skúsenoti s databázou Microsoft SQL, znalosť T-SQL
znalosť web technológií: ASP.NET Web Forms (vítané sú ASP.NET MVC aj iné frontend
frameworky), XML, AJAX
znalosť HTML/CSS/Javascript, vítané je znalosť jQuery
softvérové skúsenosti: Visual Studio, Git, SQL Server Enterprise Manager, JIRA
schopnosť spolupracovať v tíme ale aj samostatnosť
schopnosť vidieť veci z inej perspektívy (thinking outside the box)
tvorba intuitívneho UX designu vítané

Inzerujúca spoločnosť
Malá spoločnosť s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti platobných brán a webových aplikácií
na spracovanie a manažovanie platobných stykov klientov.

