
 

 

 

 
Programátor/ka PHP/Python 
 

- dvousemestrální varianta Interim Projectu (PA185 + PA186), poloviční úvazek 

Máš zkušenosti s programováním? Hledáš společnost, ve které bys mohl v týmu realizovat své návrhy 
technických řešení? Nebaví tě svázané možnosti nadnárodních korporátů? Pojď pracovat na zajímavých 
projektech a ovlivňovat svou prací produkt!  

Co bys měl znát? 
- technologie pro back-end 
 - PHP (framework nette) nebo Python (framework django) 
 - databázi PostgreSQL či MySQL 
 - návrh API 
  - zkušenosti s návrhem informačních systémů 
- technologie pro front-end jsou pro nás výhodou 
 - HTML5 
 - CSS3 
 - javaScript 
 
NAVÍC se potkáš s: 
- vývojem IPTV televize 
- rozvojem nových produktů společnosti 
- testování nových technologií pro vývoj 
  
Bez čeho se neobejdeš?  
- SŠ nebo VŠ vzdělání 
(VÝHODOU jsou znalosti operačního systému Linux či OS X, TCP/IP a Ethernet sítí) 
- schopnosti tvořit programátorskou dokumentaci 
- schopnosti pracovat samostatně i v týmu, odpovědného přístupu k práci a pečlivosti 
- flexibility a ochoty učit se novým věcem, pozitivního přístupu 
  
Co Tě čeká, pokud do toho půjdeš s námi? 
- neformální atmosféra a kolektiv nadšenců v Brně-Bystrci 
- pružná pracovní doba – dle tvých studijních možností 
- služby netbox domů a firemní SIM karta pro rodinu 
- příležitost k profesnímu růstu a osobnímu rozvoji 
- motivační ohodnocení vázané na výkon 
- neustálý přísun čerstvě mleté kávy 
- lednička plná osvěžujících drinků 
- sprcha pro sportovce 
 
Nástup možný IHNED. 
 
V případě, že Tě pracovní nabídka zaujala a máš zájem se zúčastnit výběrového řízení, zašli prosím 
odpověď na emailovou adresu doplněnou o tyto náležitosti: 
- název pracovní pozice + heslo „Interim Project SSME“ 
- průvodní dopis 
- strukturovaný životopis v českém jazyce s aktuální fotografií 
- souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. 
 
Kontakt: 
Lišková Petra 
personalista 
SMART Comp. a.s. 
Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno-Bystrc 
email: liskova@netbox.cz 
tel.: +420 733 161 555 
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