
 

 

 

 

JavaScript programátor 

Společnost Purple Technology s.r.o. hledá ve spolupráci s Axiory EU stážistu na pozici: 

Jsi to ty? 

 

 S JavaScriptem už máš zkušenosti. Naprogramoval jsi v něm několik aplikací, které se reálně používají. 

Víš, jak v něm psát kvalitní, čitelný a dobře udržovatelný kód. 

 Už jsi pracoval s NodeJS, víš jak funguje, jak strukturovat kód do modulů a psát testy. 

 Pracoval jsi i s frameworky pro Node jako Express. Pokud máš zkušenosti i s Hapi, získáš bonusové 

body. 

 Máš rád srozumitelný a přehledný kód. Možná proto používáš CoffeeScript 

 Víš, proč je dobré používat source control a máš zkušenosti s Git 

 Jsi schopný pracovat samostatně nebo v malém týmu. Nepotřebuješ, aby ti někdo dával přesné zadání a 

kontroloval tě. Jsi schopen si sám naplánovat práci. Sám si pohlídáš, aby i to, co není vidět na první 

pohled, bylo kvalitní. 

Co se ti dál bude hodit? 

 Používáme MongoDB ale i MySQL, pokud s nimi umíš pracovat, skvělé! 

 Pokud umíš moderní HTML, CSS a SASS, určitě to využiješ 

 Bonusové body jsou za znalost EmberJS 

 Může se ti hodit i znalost C++ 

 Základní přehled o obchodování na FOREXu a jiných trzích 

 Znalosti unixu a konfigurace serverů 

 Přehled v problematice bezpečnosti 

 Angličtina. Bez té se jen těžko programuje. 

 Jak by vypadala spolupráce s námi? 

 

Pracujeme na nové webové aplikaci pro naše partnery a klienty a hledáme někoho do týmu, kdo 

pomůže našemu progrmátorovi, aby šla práce rychleji od ruky. Budete spolu úzce spolupracovat na 

vytvoření nejúžasnějšího řešení, jaké si dovedete představit. 

 

Společně vymyslíte, jaké nové funkce je potřeba implementovat. Bude jen na vás navrhnout zajímavý 

produkt. Rozdělíte si práci a každý se postaráte, aby byla odvedena kvalitně. Navzájem si budete 

vyměňovat zkušenosti a učit se. 

 

Nikdo ti nebude říkat, v kolik máš dorazit nebo kolik hodin musíš být v kanclu. Nikdo ti nebude 

diktovat a omezovat dovolenou. Všichni ale od tebe budou očekávat maximální nasazení a skvělé 

výsledky. Budeš součástí úzkého týmu a bude na tobě velká část zodpovědnosti za projekt. 

náplň práce 
 

Kontaktovat můžete naše personální oddělení na emailu: 

hr@purple-technology.com 
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