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Sovanet  

Programátor PHP 

Hledáme zkušeného programátora na důležitou pozici do našeho startup týmu. Vyvíjíme SaaS 

produkt, který si klade za cíl mít miliony uživatelů. Finalní release chystáme již na Q1/2015. 

Proto hledáme někoho s přehledem v technologiích PHP, Nette, MySQL, kdo převezme roli 

hlavního vývojáře backendu. Důležitá je motivace a chuť podílet se na této výzvě. 

Hledáme: 

Programátora, který 

 Má možnost pracovat na 100% úvazek 
 Převezme cizí kód a podpoří úspěch projektu 
 Má zkušenosti a chuť je ukázat v dynamické práci 
 Hledá práci v menším týmu (3-5 lidí) 
 Má energii a chce ji dobře využít 
 Ocení možnost, že může věci udělat po svém 
 Splní očekávané cíle v odhadnutém čase 

Očekáváme: 

 VŠ vzdělání a 5+ let praxe v programování 
 Dlouhodobé zkušenosti s technologiemi PHP a MySQL 
 Znalost Nette frameworku 
 Znalost a zkušenosti s pohledovými tabulkami 
 Znalost a zkušenosti s GITem 
 Znalost psaní unit testů 
 Znalost REST API 
 Znalost programování pod linuxem 
 Zkušenosti s používáním cacheRedis/Memcache 
 Výhodou je zkušenost se zabezpečením aplikace prípadně linux OS 
 Výhodou je znalost JavaScript, Angular 
 Výhodou jsou zkušenosti se škálováním MySQL 
 Výhodou jsou zkušenosti s optimalizací databází 

Náplň práce: 

 Kompletní programování backendu webové aplikace 
 Psaní REST FULL API a jeho testování 
 Psaní unit testů 
 Návrh databáze dle potřeb projektu, optimalizace SQL dotazů, optimalizace výkonu 
 Implementace cache na backendu 

http://www.sovanet.cz/programator-php/


 Úvodní rozebrání komplexní implementace na menší úkoly – poznání skutečné náročnosti 
 Odhadování reálné pracnosti jednotlivých implementací 
 Intenzivní komunikace a spolupráce s programátorem frontendu a startup manažerem 
 Návrh implementace funkcí na backendu v souladu s definovanými use case 
 Transformace dat mezi různými databázemi 
 Dotahování věcí podle akceptačních kritérií 
 Používání selského rozumu tak, aby se projekt posouval efektivně vpřed 
 Odpovědnost za své výsledky 

Nabízíme: 

 Velmi zajímavý projekt se zajímavými cíli 
 Částečně flexibilní pracovní dobu 
 Přátelskou atmosféru 
 Možnost získání kreditu a jména na zajímavém projektu 
 Zázemí společnosti působící 12 let na trhu 

Pokud chcete pracovat na našem startupu a zapojit se do něho se svými zkušenostmi, tak nám 

zašlete svůj životopis na e-mail jan.krizansky@sovanet.cz. Všem zájemcům odpovíme. 
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