Pro rozšíření našeho vývojového týmu hledáme nového kolegu na pozici

Developer of industrial
visualizations
Společnost Dragon bits je orientovaná především na zahraniční zákazníky v průmyslovém sektoru.
Vyvíjíme průmyslové vizualizace na webových a mobilních platformách (Java EE, Smart GWT, Oracle,
MS SQL). Většinou se jedná o vizualizaci (grafické vyobrazení) aktuálního a historického stavu celé
výrobní linky ve fabrice a dále zpracování výrobních dat v automobilkách, u jejich dodavatelů a
v podobných odvětvích. Software dále implementujeme přímo u zákazníka (většinou jde o firmy
v Německu). Hledáme nového kolegu, kterého bychom zaškolili a společně zahájili práci na prvních
projektech v praxi.
Požadavky na uchazeče:
-

programování na bázi webových a databázových technologií (Java, relační databáze – SQL,
HTML, XML)
znalost alespoň jednoho objektově orientovaného jazyka (preferována Java EE)
anglický jazyk na komunikativní úrovni, německý jazyk velkou výhodou!
grafické cítění a základní práce s 2D grafikou výhodou
ochota učit se nové technologie, samostatnost
ochota a možnost cestovat do zahraničí

Náplň práce:
-

tvorba průmyslových vizualizací prostřednictvím webových technologií (Java EE)
návrh databáze, návrh class modelu, programování v Javě, tvorba SQL dotazů
práce s Eclipse, Oracle SQL a našimi interními nástroji
obecně analýza, návrh řešení a vývoj, takže v různé míře JAVA, SQL, HTML, občas grafika,
studium podkladů a komunikace v češtině, angličtině, němčině
implementace software v zahraničí, vyškolení obsluhy, dokumentace
nenabízíme nudnou práci jako plnění obsahu nebo kopírování, ale tvůrčí a samostatnou
činnost s cílem efektivního a funkčního software

Nabízíme:
-

možnost podílet se na fungování fabrik a výrobního sektoru
nadprůměrné platové ohodnocení
práce je vhodná pro absolventy, popř. studenty distančního studia
možnost práce z domu, pružná pracovní doba
možnost cestování do zahraničí (implementace zejména po Evropě)
svoboda, možnost dohodnout se na čemkoli, co bude dobře fungovat pro nás a naše klienty
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