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  PROGRAMÁTOR JAVA 

Pro naše pracoviště ve Zlíně hledáme nového kolegu, který doplní náš tým vývojářů. Hledáme vývojáře, kteří mají rádi výzvy a 

práci na vývoji nových produktů. 

  

Co budete na této pozici dělat: 

• Vyvíjet backend pro služby poskytované klientům  týkající se problematiky PKI, elektronického 

podpisu a časových razítek 

• Vyvíjet knihovny pro externí  a interní projekty 

• Pracovat v týmu (cca 2-8 lidí dle projektu) i samostatně na svěřených úkolech 

• Komplexně se účastnit vývoje řešení (analýza, návrh, vývoj, testování, dokumentace, ..) 

 
Co od Vás potřebujeme:  

• Znalost a zkušenosti s programovacím jazykem Java (v8+) 

• Zkušenosti s používáním relačních databází (používáme Postgres) 

• Zkušenosti s používáním verzovacího systému Git 

• Znalost principů objektově orientovaného programování a jejich uplatnění v praxi. 

• Schopnost samostatně navrhnout technické řešení zadaného problému 

•  Inovativní a tvůrčí přístup, schopnost pracovat v týmu i samostatně   

•  „Dotahovat do konce“ svěřený úkol v požadovaném čase a kvalitě 

•  Vítáme znalost Spring (Spring boot) a zkušenosti s použitím Docker 

 

Na co se můžete těšit: 

• Příjemné pracovní prostředí s klimatizací (ne open space) 

• Odpovídající finanční ohodnocení včetně odměn/bonusů/prémií 

• Pružnou pracovní dobu / home office dle domluvy, týden dovolené navíc, zdravotní volno/sick 

days až 5 dní /rok 

• Mobilní telefon, notebook, stravenky, příspěvek na dopravu 5.000 Kč ročně 

• Osobní rozvoj, vzdělávací aktivity, kurzy, školení 

• Příspěvek 2.000Kč/měs. na penzijní připojištění, Multisport karta, Sportovní klub I.CA 

 
Informace o pozici: 

• Místo pracoviště: Zlín 

• Práce na plný úvazek / pro studenty možnost polovičního úvazku 

• Pracovní smlouva na dobu neurčitou 

• Nástup ihned či dle dohody 

Máte zájem se přidat k našemu týmu? Zašlete nám, prosím, Vaše CV na adresu kabelova@ica.cz či nás můžete kontaktovat 

telefonicky na čísle +420 603 282 784 (Alena Kabelová – vedoucí odboru). 


