SENIOR JAVA DEVELOPER
Chceš vyvíjet aplikace pro největší české banky? Podílet se na budoucnosti bankovních služeb? Je
pro tebe bezpečná elektronická identita základem světlé budoucnosti lidstva? Pojď nám s tím
pomoci!
Jsme česká špička v oblasti autentizačních systémů. Staráme se o to, aby přihlašování do online
aplikací, jako třeba tvoje internetové bankovnictví, bylo co možná nejbezpečnější a zároveň
nejpohodlnější. Troufneš si na aplikace pro miliony klientů? Aplikace, které obslouží stovky až tisíce
požadavků za vteřinu? Pak jsi náš člověk!
CO BUDEŠ DĚLAT:
Vyvíjet aplikace na platformě java, převážně ve Springu. Velké věci pro hodně lidí. Budeš se moct
pochlubit frajerce v baru, nebo svojí mámě, že na tomhle jsi dělal ty. Škálujeme naši autentizační
aplikaci na trojnásobný výkon, vyvíjíme sadu produktů s novými vícefaktorovými autentizačními
metodami (mobil, dedikovaný HW, virtuální karta apod.) a pouštíme se do SaaS světa…
CO POTŘEBUJEME:
Abys měl nějakou praktickou zkušenost s vývojem. Ideálně i s technologiemi, na kterých děláme.
Anebo se to uměl rychle naučit.
-

Spring Framework, J2EE

-

SOAP, REST

-

JavaScript, AngularJS

-

Podpůrné nástroje jako Git, Maven, Jenkins, Gradle

-

JBoss, WildFly, WebLogic

-

relační databáze (Oracle, PostgreSGL, MSSQL), případně in-memory grid (Hazelcast)

-

DB přístupy přes JDBC, MyBatis, Hibernate

-

OOP, AOP, DesignPatterns

A abys byl převážně s námi ve Zlíně. Vývoj na dálku je fajn, ale děláme dost specifické věci. Dostat se
do obrazu nějaký čas trvá a na dálku to nejde tak rychle. Taky potřebujeme, aby spolu fungovaly
nejen kusy kódu, ale i lidi. Prostě se nám to tak osvědčilo.

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT:
-

Hodně se toho naučíš. Budeš dělat s klukama, co už v tom nějakou dobu zdatně jedou. Taky
chceme, aby se učil a rozvíjel každý, kdo o to má zájem.

-

Dost plochou strukturu a samostatnost (když na to budeš mít). Ještě nedávno vedl vývoj náš
CEO a pořád se o to dost zajímá. Ale tvůj budoucí šéf Milan Hrdlička to má ale pevně v rukou
a umí mu to správně vysvětlit.

-

Relevantní ohodnocení a podíl z projektu. Nemáme dané škatulky, každý je individualita.
Konkrétní výši dohodneme osobně, podle toho, co umíš a budeš chtít dělat.

-

Jsme normální lidi a normálně se bavíme. Firma nám párkrát do roka uspořádá fajn akci
a mezi tím si to děláme příjemné sami v menších partičkách. Něco najdeš na facebooku
nebo youtube.

-

Naše benefity najdeš na www.bitsnami.cz

Když nám pošleš CV nebo LinkedIn, ozvem se ti do 10ti pracovních dnů. V každém případě. Pak si
s tebou případně popovídá Milan a pak se uvidí.
A tohle UPOZORNĚNÍ sem prý máme napsat: Zasláním životopisu souhlasíte s uchováváním
osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto
poskytujete společnosti MONET+,a.s., byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze
pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně
nebo elektronicky odvolán.
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