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Frontend vývojář
O tobě:
Naše tempo je rychlé, naše práce náročná ale smysluplná. Hledáme tebe, pozitivního guru, člena
týmu, který bude připraven změnit výzvy v příležitosti. Někoho, kdo miluje nové technologie a je
připraven pracovat v dynamickém prostředí, přičemž bude mít možnost se učit od seniorních
kolegů z celého světa a rychle rozvíjet svoje digitální zkušenosti.
Jste:
●
●
●
●

Mileniál, koho baví technologie a překonávat sám sebe
Týmový hráč, kterého baví práce v dynamickém prostředí
Schopen řešit problémy sám od začátku až do konce
Vynikající v komunikaci, ovládáte cizí jazyky

Popis práce:
Využíváme poslední verzi TypeScriptu i Reactu, snažíme se vyvíjet s posledními verzemi a
využívat novinky v oblasti psaní frontendových aplikací. Jde nám o maximální efektivitu psaní
kódu, učíme programátory přemýšlet efektivně v tom, co dělají, aby měli co nejmenší možnost
napsat chybný kód a způsobit tak bug. Hledáme programátory, které bude jejich práce bavit a
kteří budou přinášet nové znalosti a funkcionality. V našem týmu se uplatní kreativita a
nekonvenční myšlení.
Máte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Navrhování, vývoj a testování uživatelského rozhraní pro aplikace
Vytvořte opakovaně použitelný kód a knihovny pro budoucí použití
Přesně převést uživatelské a obchodní potřeby do funkčního frontendového kódu
Analytické myšlení, schopnost identifikovat a definovat požadavky
Procesní myšlení, základní znalost CASE nástrojů a prezentování požadavků v grafické
formě
Organizační schopnosti s důrazem na velký objem získaných informací
Přehled v současných metodách používaných při práci s požadavky (UML, Use Cases,
BPMN, ITIL, ...)
Týmový hráč, dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, odolnost vůči
stresu, ochota neustále na sobě pracovat a odborně se rozvíjet
Velmi dobrá znalost ČJ/SJ, anglický jazyk na dobré úrovni (slovem i písmem)
Přiměřenou praxi v IT oboru nebo odpovídající vzdělání, uvítáme také spolupráci s
čerstvým absolventem/absolventkou s chutí se něco naučit a dále růst

Výhody, které bychom přivítali:
● Pokročilá znalost React.js a React Hooks

●
●
●
●
●
●
●
●

Dobrá znalost TypeScriptu a generických typů, dáváme velkou důraznost na čistotu kódu
Znalost funkcionálního i objektově orientovaného programování
HTML5 a CSS3
Znalost balíčků jako formik, i18n, sagas, redux, yup, emotion a Material UI výhodou
Psaní automatických testů
Zkušenosti s Gitem
Ochota dále se učit a rozvíjet v programování, sledovat novinky v oblasti programování
Code review

