JAVA DEVELOPER
Jsi Javista/Javistka tělem i duší a chceš se v Javě dál rozvíjet? Máš chuť být součástí party nadšenců,
kteří si rádi sdílí svoje znalosti a zkušenosti během pravidelných TechCoffees? Hledáš projekt, kde
budeš dostávat komplexní zpětnou vazbu a který ti pomůže vyrůst?

JSI NÁŠ ČLOVĚK?
máš zkušenosti s Javou a máš v ní za sebou nějaký projekt - bereme i projekty vlastní nebo
školní
dostal(a) ses k technologiím jako je Spring nebo Hibernate
rád(a) se učíš nové věci, naši Javisti jsou nadšení z Kotlinu, takže bys měl(a) možnost se dostat i
k němu
máš prostor se věnovat práci v průměru 20h/týdně (v tomto ohledu jsme ale flexibilní, takže ve
chvíli, kdy budeš potřebovat řešit zkoušky, projekty apod., určitě se domluvíme :)
máš chuť se dostat k různým projektům - jsme SW house a o zajímavé projekty zde není nouze

JAKÝ PROJEKT MÁME V JAVĚ K DISPOZICI?
v Javě pracujeme mj. i na našem interním systému, pomáhal(a) bys nám tedy s jeho vývojem
projekt vede náš seniorní vývojář Eda - těšit se můžeš na pravidelné code reviews a komplexní
zpětnou vazbu
protože se jedná o interní projekt, je zde možnost si vyzkoušet spoustu nových věcí

CO JE NA NÁS V ARTINU VÝJIMEČNÉ?
Jsme původem brněnská firma, kterou před dvaceti lety založili dva studenti IT a nadšenci do
ARTificial INteligence.
Ani po dvaceti letech nemáme investory a Honza s Tomášem stále programují.
Je nás přes 250 a z toho je více než 90 % technických lidí.
Vychízíme si vstříc, dá se u nás rozumně domluvit tak, aby jsi práci v pohodě skloubil(a) se
školou
Chceme dávat všem Artiňákům zodpovědnost už od samého začátku. A tím chceme říct, že tě k
práci na projektu pustíme ihned po nezbytném zaučení. Ale neboj, nikdy v tom nebudeš
sám/sama!
Máme prostor pro vzdělávání, zkoušení nových věcí a sdílení našeho know-how
Rádi spolu trávíme čas i po práci - jezdíme na kole, lezeme po skalách a stěnách, hrajeme
beach a zajdeme i na pivko nebo něco ogrilovat

CO V ARTINU ROZHODNĚ NENAJDEŠ?
Čekání na schválení o pěti úrovních.
Zbytečné procesy a složitou hierarchii.
Manažery, kteří nerozumí tvé práci. A vlastně manažery obecně. Ano, nemáme běžné
manažerské role a s tím souvisí i to, že u nás nebudeš klasicky šplhat po hierarchickém
žebříčku. Chceme posouvat tvé schopnosti a dovednosti, ne ti jen měnit název pozice ve
smlouvě.

ZAJÍMÁ TĚ VÍC?
OVZI SE NÁM NA JOBS-BRNO@ARTIN.CZ A ELIŠKA NEBO LENKA SE S
TEBOU DOMLUVÍ NA SETKÁNÍ.

