
 

Developer do start-up týmu 

Varianta projektu: Business 

 

Chcete pracovat s novými technologiemi a věříte v Cloud? Máme pro vás výzvu! 

Co budete dělat? 

Práce ve start-upovém týmu se těžko popisuje, ale to je právě její kouzlo. Jestli vás baví nové 

technologie a rádi budujete věci na zelené louce, bude se vám to líbit. Vyvíjíme produkt, který 

je stavěný na cloudu a moderním javascriptovém frameworku. Jsme na začátku a hledáme 

nadšence, kteří se přidají do týmu.  

Jaké vlastnosti byste měli mít? Nemusíte oplývat širokým rozptylem znalostí, spíš jde o to 

rychle se věci učit. Zkoušet, testovat a taky chybovat. A pak se oklepat a zase jít dál. Často se 

dostanete do situace, že navržené řešení bude potřeba rychle upravit. Nebo úplně 

přepracovat.  

Hledáme samostatné vývojáře, kterým vyhovuje práce v týmu a zároveň si umí hledat vlastní 

výzvy. Pracujeme tak, že se na začátku shodneme, jakým směrem se vydáme. Ale pak už 

každý sám. Musíme si rozumět. A skrze inzerát to půjde těžko. Tak se ozvěte. Potkáme se 

a povíme vám víc. 



 

Našli jste se? Zajímají vás podrobnosti? Ozvěte se na trainee@kentico.com.  

Sejdeme se u piva nebo u kávy a povíme vám víc.  
  

 

Jaké technologie budete používat? 

Jste front-enďák, back-enďák anebo full-stack? U nás můžete dělat cokoliv. Záleží jen na tom, 

co Vás baví nejvíc. 

Na front-endu používáme zejména: 

• ES6 + React + Immutable.js 

• Draft.js 

• Jasmine + Karma 

• LESS 

 

Na back-endu používáme zejména: 

• C#6 + ASP.NET WebAPI 2 

• Azure WebApps + Azure Tables + Azure WebJobs + Azure SQL 

 

U nás neoddělujeme striktně front-end nebo back-end. Děláte prostě to, co si vyberete. 

Benefity 

Innovation Time  

⅕ pracovní doby si plánujete podle toho, čemu se chcete věnovat – projektům nebo dalšímu 

vzdělávání. 

Školení a certifikace  

Proplácíme kurzy angličtiny i oborové specializace. 

Služební cesty  

Chcete do USA, UK, Austrálie nebo Nizozemska? Můžete, máme tam pobočky. 

Volná pracovní doba  

Doporučuje 10 z 10 rodičů i mimobrněnských kolegů. 

Multisport karta  

Vyrazte cvičit klidně každý den – na náš účet. 

Pohodové pracovní prostředí  

Psi, rybičky… máme dokonce vlastní výčep. A nebojíme se ho použít. 

+ spoustu dalších samozřejmostí  


