Rosteme a hledáme nové kolegy. Hledáš zajímavou práci?

Business development manažer
Baví vás hledat nové příležitosti v IT? Jste aktivní, máte nápady, chcete zkoušet nové
směry? Chcete mít přitom za sebou profesionální tým, na který se budete moci spolehnout a
který vždy dodrží, co klientovi společně slíbíte? Chcete prodávat s hrdostí a jistotou, že o
jednou získaného klienta už nepřijdete? My také.

Co máme společného?
●
●
●
●
●

IT nás baví a umíme ho – většina z nás má s vývojem software víc než deset let
zkušeností.
Chceme se učit, posouvat se dál, chceme být na svou práci hrdí.
Problémy řešíme aktivně, nehledáme výmluvy.
Na prvním místě je pro nás vzájemná důvěra jak uvnitř firmy, tak s našimi klienty.
Jsme malá firma, kde se všichni známe. Spojuje nás nejen nadšení pro naši práci,
ale i blízkost životních názorů a hodnot.

Co u nás najdete?
●
●
●

Laskavé a přátelské prostředí, kde je možné se domluvit na všem, co dává smysl.
Kolegy, kteří chápou důležitost obchodu pro to, aby mohli dělat zajímavé věci, a vždy
ho maximálně podpoří.
Časovou svobodu a flexibilní finanční podmínky odvozené od vašich výsledků.

Co u nás budete dělat?
●
●
●

Podílet se na zacílení a vývoji nových produktů, být zodpovědný za jejich prodej a
propagaci.
Hledat různé scénáře využití těchto produktů, přes které si najdou cestu ke klientům.
Nabízet kapacity našich vývojářů firmám na českém i zahraničním trhu.

Zaujalo vás to a chcete se dozvědět víc? Napište nám na info@openwise.cz, nebo zavolejte
Lence na 731 458 420 a domluvíme si schůzku.
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JAVA DEVELOPER
Rosteme a hledáme nové kolegy. Hledáš zajímavou práci?
Co budeš s námi dělat za projekt?
●
●
●
●
●
●

budeš součástí prima party vyvíjející jednu z nejdůležitějších aplikací v přední české
bance
můžeš se zaměřit na frontend nebo backend podle toho, co tě zajímá víc
budeš vytvářet integrační řešení a související aplikační komponenty v JavaEE
data ukládáme primárně do Oracle databáze
aplikace nám běží na JBossu
používáme nástroje od Attlasianu - BitBucket, JIRA, Confluence, Bamboo, HipChat

Co bys měl umět?
●
●
●
●
●
●
●

zejména Javu, běžné knihovny jako Apache Commons, Guava, Joda-Time
Spring framework/JavaEE
testovací frameworky JUnit, Mockito, EasyMock nebo jim podobné
běžné databáze jako PostgreSQL nebo Oracle
REST, XML, JSON
nějaký distribuovaný nástroj pro správu zdrojáků, ideálně GIT
Maven nebo Gradle

Pokud něco z toho neznáš, ale chceš se to naučit, nevadí, i tak se ozvi. Je pro nás
důležitější, co máš v hlavě a jestli umíš pracovat naplno, než deset let zkušeností
a vytuněné CV. Se svými lidmi pracujeme a snažíme se, aby měli příležitost se učit a růst
v tom, co je zajímá.
Zaujalo tě to a chceš se dozvědět víc? Napiš nám na info@openwise.cz, nebo zavolej
Tomášovi na 728 747 470 a domluvíme si schůzku. Pokud máš nějaký kus kódu, na který jsi
pyšný, pošli nám ho jako ukázku. Nejlépe tak zjistíme, jestli máme stejný pohled
na svět. A třeba se něco naučíme i my od tebe.
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