
.NET / C# Developer                                
Naše rostoucí, věkově různorodé oddělení logistických a výrobních aplikací hledá kolegu nebo kolegyni 
na pozici vývojáře/vývojářky aplikačního serveru, který/á se bude zabývat především tvorbou 
backendové části pro automatizovanou logistiku. Námi vyvíjené aplikace se drží obecných standardů 
v oboru logistiky a zároveň je zde i prostor pro splnění individuálních požadavků našich zákazníků, dle 
jejich potřeb. 
 
Co Tě u nás čeká? 

 vývoj a rozvoj funkcí aplikačního serveru a rozhraní 
 implementace zakázek do provozu 
 dokumentace kódu 
 přepis stávajících funkcí do nové technologie 
 analýza požadavků směrem k dalšímu rozvoji řešení 

 
Co od Tebe očekáváme? 

 znalost C#, .NET 4.6 + a návrhových vzorů 
 znalost webových služeb (WCF, REST) 
 MS SQL – alespoň na úrovni schopnosti napsal trigger či proceduru, nebo optimalizovat SQL 

dotaz 
 Entity Framework – alespoň základní znalost 
 zkušenost s analýzou problémů a požadavků a návrhem řešení pro zákazníka 
 bezproblémová čeština nebo slovenština 
 AJ na úrovni čtení technické dokumentace 
 čistý, přehledný a snadno udržovatelný kód 
 chuť a ochota rozvíjet své profesní znalosti a dovednosti 
 samostatnost, pečlivost  
 zodpovědnost za svěřené úkoly a jejich dotahování do konce 

 
Co Ti můžeme nabídnout? 

 nástup ihned, případně dohodou 
 flexibilní pracovní dobu 
 možnost HomeOffice 
 šanci pracovat v inspirativním kolektivu zkušených profesionálů, kteří jsou nositeli odborných 

certifikací 
 zázemí silné a stabilní společnosti, s více jak 20letou historií na trhu IT, která se může 

pochlubit řadou významných ocenění (např. IT Projekt roku, Českých 100 nejlepších aj.). 
 5 týdnů dovolené 
 1x ročně plně hrazený pracovní den na dobrovolnické aktivity 
 moderní pracovní prostředí a kanceláře na Praze 4 na Kavčích horách s možností parkování 

přímo v budově 
 firemní notebook a mobilní telefon i k soukromým účelům 

výběr ze široké škály benefitů formou Cafaterie (sport, kultura, cestování, stravenkový 
paušál…) 

 relax zónu plnou her pro odpočinek 
 skvělé zážitky z našich teambuildingových akcí a jiných společných aktivit 

Kontakt: Marek.Drahusky@i.cz    


