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Hledáme parťáka – zkušeného back-end developera 
 

O našem startupu 
Legito je internetová platforma, která umožňuje právníkům vytvářet jednoduše právní roboty, 
kteří sestavují uživatelům právní dokumenty. Působíme v mnoha zemích světa, máme desítky 
tisíc uživatelů a rosteme raketovým tempem. Mezi naše uživatele patří jak drobní podnikatelé, 
tak velké firmy. Jsme technologický leader v oblasti automatizace právních dokumentů. 
 
Proč bys měl věnovat svůj čas právě našemu startupu? 
Zpřístupňujeme kvalitní právní ochranu mnoha lidem. Spolupracujeme s mnoha zajímavými 
lidmi z celého světa. Jsme prima parta nadšených lidí, kteří táhnou za jeden provaz. Rychle se 
rozvíjíme a výsledky tvojí práce budou hned znát. 
 
Koho hledáme? 
Hledáme back-end developera, který je schopný samostatné práce. Hledáme zkušeného 
perfekcionistu, který bude do práce stejně nadšený jako my a vezme naši platformu za vlastní. 
Hledáme člověka, který si nezalekne množství dat a má zkušenosti s reálným rozsáhlejším 
systémem.  
Co to znamená? Že ti bude vadit každá „zkratka“ v našem kódu, každé neelegantní a příliš 
komplikované řešení jednoduchého problému. Naštve tě každý bug a ještě více pokud jej 
objeví až uživatel. Budeš mít touhu konstantně naši platformu zlepšovat, aniž by tě někdo 
musel vést po celou dobu za ruku, a budeš přicházet s vlastními nápady jak zlepšovat výkon, 
škálovatelnost a dělat méně chyb. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci. Kanceláře máme 
v krásném prostředí Impact HUBu v Brně, případný homeoffice je však samozřejmostí. 
 
Co bys měl umět? 

 PHP5/7 (Nette framework) 
 zkušenosti s GIT nebo jiným verzovacím systémem 
 SQL (zkušenosti se stored procedurami výhodou) 
 být schopen říct, že něco je vyloženě špatně a názor si obhájit 
 zkušenosti s rozsáhlejším systémem velkou výhodou 
 základy správy LAMP 
 zkušenosti s HTML5/CSS3, JavaScriptem (jQuery, Angular JS) výhodou, rozhodně však 

ne nutností 
 pokud něco neumíš, rádi tě to naučíme, pokud překážeš ochotu učit se novým věcem 

 
Co nabízíme? 
Jsme startup, tedy rozsahu spolupráce i v odměňování jsme velmi flexibilní a vše záleží na 
domluvě. 
 
Co tě čeká jako první? 
Máme připravených řadu nových věcí, které budeš moci ovlivňovat hned od počátku, stejně 
jako běžící a neustále se vyvíjející systém, který potřebujeme udržovat v chodu. 
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Zaujala tě naše nabídka? 
Rádi tě pozveme k nám na čaj či kávu a popovídáme si. Ozvi se prosím Ondrovi Maternovi na 
email ondra@legito.com nebo na tel. +420 728 11 89 01. 


