
MacOS Developer

Hledáme tři milovníky „nakousnutých jablek“. Umíme dělat DLP v Microsoftím prostředí, ale s ochranou dat na macOS 
platformě potřebujeme pomoct. Nechceme nikoho učit programovat, dostaneš od nás nový Mac a prostor se s ním 
blíže zkamarádit. Staň se jedním ze tří z nově vznikajícího týmu, urči si styl práce nebo celý Mac tým dokonce veď.

Přidej se k české technologické firmě, kde tě práce bude bavit. V Safetice jsi důležitý. S námi ostatními totiž ovlivňuješ, 
kam bude Safetica směřovat.

Vyvíjet na platformě macOS.

Programovat weby nestačí a není to jen o GUI, je dobré mít představu o vytvoření slyžby/daemona, 
řešení pádů a synchronizaci procesů.

Reálné zkušenosti s programováním, při čemž pracujeme agilně na všech vrstvách – od systémového jádra až po 
uživatelské rozhraní.

Něco ze zmíněného ti není cizí – C# / Objective C / Xamarin / SQL,XML,XSLT / Azure Cloud Development / Android 
Java / Swift / Rust / Xcode,Cococa / Bash...

Motivaci komunikovat se zbytkem development týmu, často sdílíme informace a právě nabyté zkušenosti z praxe, 
které mohou z běžného webu udělat dokonalý.

Otevřenou mysl – být kreativní a myslet „out of box“ je důležité.

Tvá rozhodnutí ovlivní chod celé firmy, protože budeš v centru dění.

Můžeš dosáhnout velkých věcí, spolu s rychlým růstem firmy.

Určíš si vlastní pravidla, nejsme žádný korporát.

Řešíme velké výzvy, máme celosvětově unikátní řešení a naše práce nás baví.

Pracujeme v přátelském a neformálním pracovní prostředí, tvé nápady nás zajímají.

Máme spoustu benefitů – příspěvky na sport, podporu vzdělávání, flexibilní pracovní dobu, teambuildingy, 
účast na konferencích...

Ať už vyvíjíš 2 roky nebo 5 let, pro nás je důležité nadšení a cit pro bezpečnost.

Místo pracoviště: U vodárny 2965/2, Brno – Královo Pole.

Pošli svůj životopis na jobs@safetica.com anebo stačí odkaz na LinkedIn profil.

Pokud pozice není zrovna pro tebe, ale víš o někom, kdo po ní hned skočí, doporuč nám ho 
a získej 15 000 Kč jako poděkování.


