
Internetová agentura SOVA NET 

SOVA NET se zabývá managementem lokálních i mezinárodních internetových projektů. 

Prostřednictvím komplexních služeb plníme marketingové a obchodní cíle svých klientů. 

Jednoduše řečeno - řekněte, jakých výsledků chcete na internetu dosáhnout, a nechte nás 

udělat vše pro jejich splnění. 

Součástí našeho týmu jsou odborníci z České republiky, Slovenska, Ruska i Spojených států 

amerických. Svá řešení a služby neomezujeme hranicemi - nabízíme mezinárodní 

internetový marketing. 

http://www.sovanet.cz/  

3 nabídky možné pro absolvování Interim projektu (SSME) 

WEBDESIGNÉR / WEBDESIGNÉRKA 

 

Do našeho týmu hledáme talentovanou posilu do webdesignérského křesla. Je nám jedno, zda budeš holka 

nebo kluk, důležité je, jestli máš do poslední klávesové zkratky zvládnutý Photoshop a Illustrator, „práce na plný 

úvazek“ pro tebe nejsou sprostá slova a za webdesignem nevidíš jen líbivý design, ale také uživatelský zážitek a 

použitelnost. 

  

BUDEŠ TVOŘIT: Snažíme se, aby každý, kdo má projektu co dát, byl u projektu od samého počátku, měl 

prostor vyjádřit se a mohl ukázat, co v něm skutečně je. Pro webdesignéra to platí dvojnásob. Proto 

potřebujeme, abys měl/a svou hlavu (nabitou znalostmi a nápady), uměl/a své nápady přetavit do funkčního a 

vizuálně atraktivního designu a nebál/a se pracovat v tandemu s webdesignérem a následně v týmu s UX 

designéry, kodéry, copywritery, programátory, projektovým manažery a dalšími skvělými lidmi. 

 

A teď několik důležitých odpovědí na otázky, které tě jistě zajímají... 

  

Kde budeš pracovat? 

V Brně. Kanceláře máme nedaleko centra města, v rekonstruované kancelářské budově Nosreti. Snadno se do 

práce dostaneš jak autem (máme k dispozici hlídané parkoviště), tak i s MHD (5 minut od zastávky tram. č. 8, 9 

a 10). Případně můžeš i pěšky, od hlavního nádraží je to k nám cca 10 minut chůze. 

Pro koho budeš pracovat? 

Budeš pracovat pro velké i malé klienty. Mezi naše klienty totiž patří jak velké firmy, jako jsou například Student 

Agency, Inoutic, Essox, Xella CZ a Starkl, tak i menší lokální firmy nebo neziskové organizace. Neděláme mezi 

nimi rozdíly, pro každého se snažíme udělat maximum a odevzdat 110% výsledek. 

Jaká bude náplň tvé práce? 

Budeš oblékat weby, e-shopy a microsites do perfektně padnoucích obleků a kostýmů. Každý návrh, který 

pustíte ven, musí všechny ostatní z týmu posadit, jak se říká, na zadek, nejlépe ještě s otevřenou pusou. A to 

znamená jediné – musíš se výborně orientovat v aktuálních trendech webdesignu, neustále se vzdělávat, mít 

smysl pro detail a samozřejmě zvládat vše, co je napsáno v dalším odstavci ;). 

Co bys měl/a  umět? 

Odpověď „vše“ se nabízí. Ale nemáme rádi brouky / berušky pytlíky, proto nám stačí, když budeš perfektně 

zvládat práci v Adobe Photoshop a Adobe Illustrator a bez problémů si poradíš s prací založenou na low-fi a hi-fi 

wireframech. Kromě toho potřebujeme, abys byl/a zodpovědný/á, uměl/a o své práci přemýšlet, nebál/a se 

konstruktivní kritiky a na tu nekonstruktivní dokázal/a reagovat smysluplnými argumenty. Velkou výhodou je, 

pokud jsi fanoušek / fanynka UX, vyznáš se v použitelnosti a vnímáš přednosti responzivního designu. 

http://www.sovanet.cz/


 

 

Co od nás můžeš očekávat? 

Plat, dovolenou, motivační odměny, sick days a potřebné zázemí k smysluplné práci. K tomu tě rádi vyšleme na 

konferenci nebo školení a umožníme ti čas od času pracovat z domu. 

DEJ NÁM O SOBĚ VĚDĚT 

A to nejlépe tak, že zavoláš nebo napíšeš Ondřejovi (ondrej.belsky@sovanet.cz, 736 631 204. Ondřej následně 

mrkne na tvůj životopis, a bude-li vše OK, domluvíte si společnou schůzku. Na ní se poznáte více a případně si 

rovnou plácnete – pracovat s námi můžeš třeba hned od zítřka, nebo podle svých aktuálních možností. 

 

 

Programátor PHP 

 

Máte zkušenosti s PHP a MySQL? Hledáme prográmátory na plný úvazek i externí spolupráci. Nabízíme pozice 

pro programátory bez firemní praxe, ale i pro pokročilé a zkušené programátory. 

 

Hledáme: dlouhodobou spolupráci s programátorem PHP s volitelnou pracovní dobou, který se bude 

podílet na vývoji naších produktů. 

      volné pozice pro junior i senior programátory. 

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání 

      zkušenosti s PHP a MySQL 

     výhodou je znalost JavaScript, jQuery, Smarty, SEO/SEM 

     samostatnost, časová flexibilita, kreativita 

     spolehlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, zájem učit se nové věci 

Nabízíme: spolupráci na částečný i na plný úvazek 

      flexibilní pracovní dobu 

   zajímavé finanční ohodnocení 

      samostatnou tvůrčí práci a účast na zajímavých projektech s možností seberealizace 

     práci na rozmanitých projektech pro české i nadnárodní společnosti 

     praxi v oboru 

Pokud o tuto práci máte zájem, zašlete nám prosím svůj životopis v spolu s motivačním dopisem na e-mail 

jan.krizansky@sovanet.cz, v případě našeho zájmu Vám do 5 pracovních dnů odpovíme. 

 

 

 

JAVASCRIPT DEVELOPER 

 

Hledáme pracovníka na pozici JavaScript Developera na plný úvazek, který se bude podílet v naší firmě 

především na vývoji uživatelského rozhraní webových aplikací ve frameworku Angular JS. Staňte se členem 

našeho mladého a energického týmu a zapojte se do zajímavého startupu v oblasti analýzy dat. 

  

Náplň práce: Vývoj uživatelského rozhraní webových aplikací ve frameworku Angular JS 

      Spoluúčast na funkčním a grafickém návrhu aplikace 

     Podpora při testování a provozu aplikace 

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání 

      minimální praxe 1 rok 

      zkušenosti s vývojem web aplikací 

      výborná znalost JavaScriptu a některého frameworku, nejlépe Angular JS 

      schopnost samostatné práce 

mailto:jan.krizansky@sovanet.cz


      spolehlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení 

Výhodou: znalost programování v JAVA EE 

      znalost SQL jazyka a mySQL databáze 

      zkušenost s git, příp. jiný verzovacím nástrojem 

Nabízíme: samostatnou tvůrčí práci a účast na zajímavých projektech s možností seberealizace 

      práci na rozmanitých projektech pro české i nadnárodní společnosti 

      podporu managementu při profesním i osobním růstu v rámci firmy 

      práci v atraktivním a perspektivním oboru v příjemném pracovním prostředí 

      fixní měsíční mzdu s motivačními odměnami, firemní zaměstnanecké benefity 

Odměna: při plném úvazku od 25 000 Kč do 40 000 Kč dle zkušeností kandidáta 

Kontakt:  V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis, fotografii a profesní životopis na e-mail 

petr.miksovic@sovanet.cz , v případě našeho zájmu se Vám ozveme do 5 pracovních dnů. V 

životopise prosím uveďte seznam projektů, kterých jste se účastnil/a, s popisem 

vykonávaných činností a používaných technologií. 

 

 

 


