
 

 

SHAREPOINT VÝVOJÁŘ JUNIOR 

Jsme lídr v sofistikovaných tiskových řešení pro firmy. Dlouhodobě držíme 40% tržní podíl. Stojí za námi 

tradice silné japonské společnosti. To nám však nestačí. Chceme dále inovovat a růst. Proto jsme se 

před pěti lety rozhodli dobýt trh s digitalizací a správou dokumentů a s řízením firemních procesů. Dnes 

našim zákazníkům úspěšně nabízíme zakázkový vývoj zejména na platformě SharePoint a K2 blackpearl 

(www.k2.com) a náš business dále roste.  

 

Co během stáže v Konica Minolta zažiješ:  

• seznámení s principy vývoje ve framework .NET a ASP.NET 

• postupně se naučíš využívat vývojové nástroje na platformě Microsoft 

• budeš nám pomáhat navrhovat funkcionality, dokumentovat vývoj 

• zjistíš, jak se testuje uživatelské rozhraní a odstraňují chyby v kódu 

• vést tě bude Michal Očko z divize Enterprise Content Management, který take vystudoval na 

Fakultě informatiky a dnesmá za sebou více než 10 let praxe.  

 

Co očekáváme my od Tebe: 

• nadšení pro objektové programování a znalost .NET, C#, ASP .NET 

• základní znalost MS SQL 

• zvídavou povahu – že tě bude bavit učit se, aplikovat, zkoušet a zdokonalovat 

• ale také důslednost a poctivý přístup v dokumentování práce, kódu a best practices 

 

A co získáš od nás: 

• pěti až šestiměsíční praxi v úspěšné mezinárodní společnosti 

• potkáš seniorní profíky a praktiky z Tvého oboru 

• možná najdeš projekt pro svou diplomku a “sponzora” pro její vedení 

• zkušenost s vyhodnocováním KPI (svého výkonu) mentorem 

• finanční odměnu 10. 000 Kč/měsíčně 

• možnost získat další bonus – dle tvého přínosu a hodnocení dostaneš až 15.000,- Kč /kvartál, 

tzn. v polovině stáže a na jejím konci 

• a budeš-li mít zájem, můžeš se stát v budoucnu naším kolegou  

 

Stačí už jen napsat: 

Daniela Velíšková – HR Manager pro ČR 

 daniela.veliskova@konicaminolta.cz;  tel.: + 420 602 129 215 
Nezapomeň poslat své CV (víc o tvých znalostech, 
praxi) a kontakty. My se Ti ozveme zpět. 
 

 


