PHP/Nette Developer
Pokud Vás baví programování a máte chuť pracovat na zajímavých projektech, rádi Vás mezi námi
přivítáme!
1. Kdo jsme?
Společnost PFP provozuje internetové srovnávače pojištění w
ww.srovnator.cz
a
www.povinne-ruceni.com
.
Spolupracujeme s 15 pojišťovnami, pro které zprostředkováváme pojištění vozidel, pojištění domácnosti,
cestovní pojištění, pojištění majetku a úrazové pojištění řidiče.
Abychom se dokázali prosadit v on-line světě, musíme si zachovávat velkou míru agilnosti. I proto stále
cestujeme mezi pražským Florentinem a centrem Liberce, kde je sídlo společnosti, a kde také sedí většina
našich kolegů. S tím souvisí i otevřená firemní kultura, podporující náš plán stát se do 5 let jednou z
vedoucích firem na pojišťovacím on-line trhu. Naší ambicí je i vývoj on-line aplikací, které uspokojují
poptávku pojišťoven a makléřů na rychle se rozvíjejícím trhu finančních produktů. Proto je klíčovou
součástí PFP i IT/vývojové oddělení, do kterého hledáme posilu. Nabízíme kulturu start-upu kombinovanou
se zázemím nejsilnější české makléřské společnosti. Vývojové oddělení je umístěno v Liberci, takže
součástí kontraktu je i nutnost cestování kombinovaná s možností práce v modelu home office.
2. Vaší náplní práce bude:
●
●
●

tvorba a úpravy webových databázových aplikací
programování v PHP, Nette, MySQL, Latte, jQuery
tvorba dokumentace a automatizovaných testů

3. Kandidáti na tuto pozici mohou prokázat:
●
●
●
●
●

VŠ nebo SŠ vzdělání
znalost PHP s důrazem na návrhové vzory, Nette framework
dobrou znalost MySQL databáze (optimalizace dotazů, indexy, transakce,..)
jQuery, AJAX, HTML5, CSS 3
znalost AJ (čtení dokumentace)

4. Co může být výhodou:
●
●
●
●
●
●
●

zkušenosti s prací s linuxovým serverem Apache + PHP + MySQL
zkušenosti s web servisy (SOAP, REST)
zkušenosti s Verzovacím systémem (SVN, Git)
testování Codeception, Selenium
Zkušenosti s prací v týmu a rozsáhlejšími projekty
Elastic Search, Redis, Rabbit HQ, Vagrant, Docker
continuous integration, continuous testing

5. A my Vám na oplátku nabízíme:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

motivační platové podmínky podle zkušeností a výsledků (30 - 60 000 Kč/měsíc)
vývojové kanceláře v centru Liberce přímo u dopravního terminálu Fügnerova
možnost částečně home office
dynamické a velmi přátelské pracovní prostředí s neformální atmosférou (casual dress code  no suit,
no tie!)
zázemí úspěšné české onlinové společnosti s možností podílet se na ambiciózních softwarových
projektech v agilním prostředí naší mateřské firmy v Praze
placené vzdělávací kurzy a školení dle vlastní potřeby
flexibilní pracovní doba s ohledem na spolupráci s týmem kolegů
firemní akce (např. laser game, grilování, letní kino)
stravenky/příspěvek na stravování
pitný režim na pracovišti

Kontakt:
Mgr. Antonín Jílek
PFP s.r.o.
mobil: 777 254 535
e-mail: 
antonin.jilek@srovnator.cz

