4.1 Mid/Senior - JAVA Backend Developer 4.1
Hľadáme skúseného Java developera so zameraním na vývoj backendových častí
webových aplikácií pomocou framework-u Spring pre naších klientov.

Pracovná náplň
● Práca na zaujímavých projektoch pre naších klientov
● Spolupráca v rámci agilného tímu
● Návrh a implementácia softvérových riešení na základe požiadaviek zákazníka
● Udržiavanie a aktualizácia už vyvinutého softvéru
● Návrh a implementácia testov na zaistenie funkčnosti systémov
● Využívanie best practices pri vývoji softvéru, code review
● Tvorba a udržiavanie vývojovej dokumentácie
● Konzultácia požiadaviek s projektovým manažérom a vývojovým tímom
● Proaktívne nápady na zlepšenie systémov a využívanie nových technológií je
viac než vítané

Požiadavky
● Skúsenosť s OOP a jazykom Java (8 a vyššie) pri vývoji backendových
systémov webových aplikácií (koncepty REST/SOAP)
● Praktická skúsenosť so Spring Framework, Spring Boot, Hibernate, Maven,
JUnit
● Skúsenosť s SQL (MSSQL) alebo inými relačnými DB
● Skúsenosť s technológiami JSON, XML, GIT
● Schopnosť učiť sa učiť sa nové veci a zlepšovať svoje zručnosti (skills)
● Komunikatívnosť a zodpovednosť
● Samostatnosť v procese návrhu riešenia problémov
● Schopnosť pracovať na plný úväzok alebo formou brigádnickej činnosti aspoň
20hod/týždeň
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Výhodou je, ak poznáš
● Znalosť HTML/CSS/JS
● Znalosť Docker, CI/CD Pipelines
● Skúsenosti s používaním atlassian nástrojov (napr. Jira, Bitbucket)

Ponúkame
● Plat: od 6,50€/hod. BRUTTO (podľa skúsenosti)
● Príležitosť pracovať v stabilnej technologickej firme
● Kvalitné zaškolenie do problematiky s prideleným lídrom
● Motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
● Možnosť kariérneho rastu
● Dynamický pracovný čas
● Možnosť zapojenia sa do iných projektov v rámci našej spoločnosti
● Vysoká podpora samovzdelávania - možnosť výberu kurzov
● Multisport karta po polročnej spolupráci

Ak ťa ponuka zaujala, pošli CV na kariera@itaps.sk alebo sa zaregistruj za
našom portáli zacnivit.sk . Budeme sa tešiť na prípadnú spoluprácu!
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