
AutoCont CZ a.s. je společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a 

řešení na poli informačních a komunikačních technologií (ICT) působí přes 20 let. Z 

původního výrobce PC a prodejce výpočetní techniky se společnost rozvinula v jednoho z 

nejvýznamnějších dodavatelů ICT v České republice. Svou nabídku dnes zaměřujeme 

především na budování IT infrastruktury, implementaci podnikových aplikací, vývoj SW, na 

outsourcing provozu IT a systémovou integraci.  

Junior programátor SharePointu 

(studentský program) 

Chceš se stát součástí týmu IT profesionálů? Chceš být zapojen do reálných projektů v oblasti 

komplexního IT řešení? 

 

Pak hledáme právě tebe! 

 

Společnost AutoCont CZ otevírá nový studentský program NastUp!, který nabízí příležitost 

studentům VŠ získat neocenitelné zkušenosti v týmu SharePoint specialistů.  

Na čem budete pracovat? 

Junior programátor SharePointu pracuje na řešení zadaných úkolů na platformě Microsoft 

SharePoint 2010 a vyšší, dále spolupracuje na testování a ladění vytvořených aplikací a 

samostatně zpracovává technickou dokumentaci.  

Koho hledáme? 

• student 2.-5. ročníku VŠ - IT zaměření  

• znalost C#, Visual Studio a webových standardů (XHTML, CSS, Javascript)  

• základní znalost programování v Microsoft SQL serveru výhodou  

• ambice budovat kariéru a dále se rozvíjet 

• týmový hráč a kreativní osobnost 

• komunikativní znalost AJ  

Co nabízíme? 

• odborného garanta z řad Senior Managementu 

• individuální plán rozvoje 

• účast na zajímavých a reálných projektech v celé ČR 

• praktické zkušenosti z oboru ICT 

• téma diplomové práce a šanci na pořádnou kariéru  

Kde můžete studentský program absolvovat? 

Praha/Ostrava 



Pokud tě náš studentský program NastUp! zaujal, neváhej nám zaslat svůj profesní životopis. 

Na odpovědi se budeme těšit! 

 

Pokud během výběrového řízení do naší společnosti zjistíš, že by tě více zajímala jiná 

pracovní nabídka ve studentském programu, můžeme si o možnostech spolupráce v rámci 

ostatních týmů promluvit.  

Kontakt: 

AutoCont CZ a.s. 

Iveta Niklová 

Líbalova  2348 / 1 

149 00  Praha 4 

Česká republika 
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