Programátor na platformě ASP.NET
Pro našeho klienta firmu s dlouholetou tradicí hledáme vhodné kandidáty/tky na pozici
"Programátor na platformě ASP.NET".
Náplň práce:
− Tvorba databázových aplikací
− Tvorba programového kódu, testování programového kódu, návrh uživatelského
rozhraní, návrh tříd objektového programování, návrh datových struktur a další činnosti
týkající se tvorby softwarových produktů vyráběných zaměstnavatelem (dále jen
software)
− Poskytování telefonických, e-mailových a jiných odborných konzultací souvisejících se
softwarem, školení uživatelů softwaru, servisní zásahy na softwaru

Požadavky na uchazeče:
− ÚSO s maturitou
− Tříletá praxe v oboru na pozici programátora
− Znalost programování na platformě ASP.net
− Znalost prostředí Microsoft Visual Studio
− Znalost Microsoft SQL serveru na programátorské úrovni
− Znalost C#
− Zkušenost při tvorbě databázových aplikací (účetnictví, sklady, knihovny)
− Pasivní znalost anglického jazyka, na úrovni čtení anglické SW dokumentace
− Řidičský průkaz sk.B
− Aktivní přístup, logické a analytické myšlení, týmová spolupráce
Co společnost nabízí:
− Platové ohodnocení dle schopností a dosahovaných výsledků
− Zaměstnanecké výhody (stravenky, FKSP, příspěvek na životní pojištění), mimořádné
odměny za realizace projektů
− Stabilní zaměstnání
− Přátelské prostředí firmy
Místo výkonu práce:
- Česká Lípa

Informace o pozici:
Místo pracoviště:

Česká Lípa

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek

Typ smluvního vztahu:

Pracovní smlouva

Požadované vzdělání:

ÚSO

Požadované jazyky:

Angličtina (základní, pasivní)

Zadavatel:

Personální agentura

V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím svůj aktuální životopis na e-mailovou adresu
hilpertova@kompetenzpeople.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 605 980 893.
Do předmětu zprávy prosím uveďte celý název pozice.
Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopise, případně
přiložených materiálech, nám udělujete výslovný souhlas s jejich zpracováním a uchováním
v databázi společnosti Kompetenz, s.r.o., k účelu nabídky volných pracovních pozic. S Vašimi
osobními materiály bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a platné až do jeho odvolání
písemnou formou.

