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Popis pozice 

Chceš pracovat v jedné z nejrychleji rostoucích technologických firem v ČR? 

Chceš vyvíjet produkt, který má smysl? Chceš být součástí týmu, který sám 

rozhoduje o způsobu řešení problémů? Pak jsi na správném místě. 

V Kenticu vyvíjíme za pomoci agilní metodiky Scrum a neustále se rozvíjíme. 

Každý člen našeho týmu má přímou možnost ovlivnit výsledné řešení. V práci na 

tebe čeká neformální atmosféra a parta zajímavých kolegů, se kterými je radost 

pracovat. 

V našem týmu bude tvojí hlavní náplní práce vytváření end-to-end řešení pro 

tvorbu a správu obsahu webových stránek. Budeš programovat v C#, Javascriptu 

a dostaneš se k moderním technologiím jako je HTML5, Typescript nebo LESS. 

Požadujeme 

• znalost ASP.NET, jazyka C# a prostředí Visual studio; 

• analytické schopnosti, znalost návrhu databází a objektově orientovaného 

návrhu; 

• znalost HTML, CSS a JavaScriptu; 

• znalost SQL a základů XML; 

• znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni; 

• zkušenost s programováním alespoň jeden rok. 

Nabízíme 

• innovation time — 20% pracovní doby věnovat vlastním inovacím; 

• flexibilní pracovní dobu; 

• placené přesčasy; 

• možnost vzdělávaní (kurzy AJ, odborné znalosti, soft skills, konference). 
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Kentico Software 

Kentico Software je česká IT firma se sídlem v Brně a lídr světového trhu 

komplexních řešení pro online marketing. Byla založena v roce 2004, v 

současnosti zaměstnává 150 specialistů a své pobočky má v USA, Austrálii a 

Velké Británii. Její software využívá více než 25 000 webových stránek na celém 

světě. Patří mezi ně například Bacardi, Gibson, Mazda, Microsoft, Sony nebo 

Vodafone. Kentico je certifikovaný partner společnosti Microsoft a opírá se o 

širokou partnerskou síť čítající 1 000 digitálních agentur v osmdesáti zemích 

světa. Více informací na www.kentico.com. 

Produkt 

Kentico je komplexní marketingový software pro tvorbu a správu webových 

stránek včetně modulů pro elektronické obchodování, integraci sociálních sítí, 

intranet, online komunity a online marketing. Kentico funguje na platformě 

ASP.NET od Microsoftu jako lokální nebo cloudové řešení, podporuje mobilní 

verze webových stránek a vícejazyčné verze webu, umožňuje optimalizaci pro 

vyhledávače, správu dokumentů a nabízí řadu online marketingových nástrojů. 

Kentico obsahuje 70 předpřipravených modulů, 450 konfigurovatelných 

webových částí a na vyžádání je dostupný také jeho zdrojový kód. 

Pokud máš o tuto pozici zájem, pošli svůj strukturovaný životopis na adresu 

trainee@kentico.com.  
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