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Pracovní pozice

Software Developer - junior
Fakulta informačních technologií ČVUT je nejmladší fakultou ČVUT. Vznikla v roce 2009. Zároveň je
nejmladší informatickou fakultou v ČR. Zaměřuje se na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika.
Velký zájem uchazečů o studium a více než 2000 studentů v těchto studijních programech umožňuje fakultě dynamický rozvoj a výběrovost.
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Pracovní náplň
• spolupráce na vývoji fakultních aplikací
– analýza
– návrh
– implementace
– testování
• jedná se o aplikace
– pro podporu výuky

* rozvrh hodin (ﬁttable)
* studijní materiály (EDUX)
* klasiﬁkace
* ověřování znalostí
– rozhraní (např. k univerzitním službám)
– interní procesy

* přijímací řízení
* pořizování, evidence a vyřazování majetku
– podpora provozu

* dohled klimatizací
* řízení projekce v učebnách
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Požadujeme
• schopnost týmové práce
• ochotu se dále učit novým postupům a technologiím
• ﬂexibilitu, zodpovědnost, motivaci, pozitivní přístup
• orientaci v oblasti analýzy, návrhu, implementace a testování software
• znalost VCS git
• znalost anglického jazyka na úrovni porozumění technickému textu a hlášení chyb
• nástup v období od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017

Výhodou je znalost:
• Gitlab, GitFlow (a odvozených postupů),
• agilních metodik,
• UCD,
• některých z následujících programovacích jazyků a technologií
– JavaScript,
– Ruby,
– Python,
– PHP (framework Symfony, Doctrine ORM),
– HTML, CSS.
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Nabízíme
• přátelský kolektiv
• zajímavé projekty
• 6 týdnů dovolené
• závodní stravování či stravenky
• vstup na sportoviště ČVUT za zvýhodněné ceny
• podporu dalšího vzdělávání
• možnost práce na zkrácený úvazek
• pozice je vhodná pro studenty (formou dohody o provedení práce či pracovní činnosti)
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• platové podmínky dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT
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Jak se přihlásit

Do 22. 5. 2017 nám zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis. Nezapomeňte uvést
název pozice a číslo jednací této nabídky. Preferujeme zaslání dokumentů elektronicky (e-mailem)
na adresu prace@ﬁt.cvut.cz. Dokumenty však můžete zaslat též v listinné podobě poštou na adresu Ing. Tomáš Kadlec, Oddělení ICT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6.
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