JAVA DEVELOPER
Rosteme a hledáme nové kolegy. Hledáš zajímavou práci?
Co budeš s námi dělat za projekty?
●

opensource projekty, naše vlastní komerční produkty i projekty podle zadání
zákazníků, a můžeš to i střídat, pokud máš rád změny
● dostaneš se k technologicky zajímavým problémům, kontejnerové architektuře,
mikroslužbám, cloudu, frameworkům, algoritmům na zpracování velkých objemů dat
a dalším
● na projektech u zákazníka se profilujeme jako technologičtí lídři, kteří udávají
technický směr projektu
● budeš vyvíjet primárně backend aplikace, ale uvítáme i zájem o frontend, zejména
React
● data ukládáme primárně do PostgreSQL, Oracle databáze nebo Mongo DB
● aplikace nám většinou běhají na Apache Tomcatu
● používáme Swagger pro definici REST služeb
● zdrojové kódy máme v GITu
● používáme nástroje od Atlassianu - Bitbucket, JIRA, Confluence
● backend máme technologicky postavený na knihovnách od Springu - Spring Boot,
Framework, Security, Web Services, Data atd.
● pro definici pravidel a jejich vyhodnocování používáme Apache Drools
● integrace řešíme pomocí vlastního open-source frameworku, který využívá Apache
Camel

Co nabízíme
●
●
●
●
●
●
●

budeš součástí prima party, máme rádi svoji práci a baví nás
jsme technici a zajímají nás technologické výzvy
umíme si užít společný čas v práci i po ní, je s námi sranda
tvoje práce nebude rutina, každý den se něco naučíš
kromě běžných projektů na míru si můžeš vyzkoušet i vývoj produktu a
opakovatelného řešení
WisePorter - chytrý produktový katalog
OpenHub - open-source integrační platforma
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●
●
●
●

umíme se domluvit na čemkoliv – neřešíme počty dní dovolené, práci v kanceláři,
z domova nebo ve vlaku, důležitý je výsledek
angličtinu s rodilým mluvčím
úhradu certifikačních zkoušek
školení, možnost proplacení odborných seminářů a kurzů

Co bys měl umět?
●
●
●
●
●
●
●

zejména Javu a Spring
testovací frameworky JUnit a Mockito
běžné databáze jako PostgreSQL nebo Oracle
REST, XML, JSON
nějaký distribuovaný nástroj pro správu zdrojáků, ideálně GIT
Maven nebo Gradle
chuť se učit novým věcem, to je stejně nejdůležitější …

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 jobs@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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