
 

 
 

Programátor/ Vývojář .NET  

 

Měníme způsob, jakým svět ovládá své bohatství. Vyvíjíme unikátní systémy správy majetku pro světové 

finanční instituce. Náš podíl na globálním trhu roste, a proto hledáme další posily do našeho týmu v Brně. 

Pro vývoj používáme Microsoft technologie – C#, .NET … a rádi tě s nimi naučíme pracovat. 

 

V FNZ získaš zkušenosti a naučíš se: 

 Navrhovat a vyvíjet intuitivní užívatelské rozhraní pro správu finančního majetku s použitím 

Microsoft technologií 

 Spolupracovat s analytiky na implementaci nových funkcionalit do stávajících systémů 

 Podporovat správný chod aplikace včetně kooperace se síťovými administrátory a systémovými 

analytiky 

 

Abys u nás mohl začít pracovat… 

… nemusíš být odborníkem s množstvím pracovních zkušeností. Pokud tě baví programování, chceš se stále 

učit novým věcem, být inovativní a preferuješ přátelské, neformální a podporující prostředí, bude se ti u nás 

líbit. 

 

Bylo by fajn, kdybys měl/a: 

 Vysokoškolské vzdělání (dostačující je Bc.) 

 Minimálně pasivní znalost anglického jazyka (dokumentace je v angličtině, proto je potřeba 

porozumět technickému textu) 

 Znalost základů kódování (jakýkoli OOP – Java, C++ nebo C#) 

 Základy SQL 

 Zájem o vývoj webových aplikací 

 

A FNZ ti na oplátku nabízí: 

 Intenzivní kurzy anglického jazyka 

 Firemní kulturu zaměřenou na předávání znalostí – pravidelné přednášky, možnost získat certifikace  

 Flexibilní pracovní dobu 

 Páteční posezení u piva nebo jiného drinku 

 Kanceláře v centru Brna (Orlí a Jakubská) 

 Možnost rychlého kariérního růstu na základě výsledků práce 

 Pracovní příležitosti pro ty nejlepší na našich pobočkách na Novém Zélandě, v Austrálii a Velké 

Británii 

 Balíček benefitů – stravenky, cafeteria, dovolená navíc, fotbálek a jiné. V kanceláři najdete i něco 

k snědku, např. na snídani, ovoce. 

 



 

Pro interview kontaktuj: 

Šářka Michálková 

Recruitment Manager 

TEL: +420 774 838 457 | DDI +44 131 524 3101  

Email sarka.michalkova@fnz.com I WEBSITE www.fnz.com  

 

Staň se součástí rychle rostoucí mezinárodní společnosti, která je lídrem v oblasti vývoje finančních systémů 

a spolupracuje s velkými finančními společnostmi. Podílej se na na vývoji finančních systémů, které 

podporují miliony transakcí každý den. 
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