
Java Developer
   Java / OOP    Spring     základy XML, HTML a CSS      MVC, servlety, JSP apod.
   datové modely, relační databáze, SQL (min. MySQL)

Chceš se s námi pobavit víc? Ozvi se nám na vitej@etnetera.cz

Co bys dělal/a?

Co za to nabízíme my? 

Analýzy požadované funkčnosti, časového odhadu, náročnosti práce atd. Návrh řešení, 
rozpad na komponenty, návrh a tvorbu rozhraní mezi nimi. Výzkum nových možností
a technologií. Integrace s existujícími systémy a platformami. A samozřejmě programování.

Mrkni se k nám!



Linux Administrator
   Linux (CentOS)     TCP/IP     Skriptování bash/perl/python     Virtualizace

Chceš se s námi pobavit víc? Ozvi se nám na vitej@etnetera.cz

Co od tebe očekáváme?

Co za to nabízíme my? 

minimálně 3 roky zkušenosti z provozem Linuxových serverů
think out of the box
KISS principe
mít na věci vlastní názor, ale dokázat akceptovat jiný

Výborná znalost provozu technologií
alespoň z jedné oblasti:

MySQL, Galera, Postgres, MongoDB
Puppet, Ansible
HAproxy, Varnish
Nginx, Apache, Tomcat
GFS, GlusterFS

Uvítáme:
bakalářský či vyšší titul z technicky zaměřeného oboru
offensive security
CCNA, RHCE nebo jiné podobné certifikace

Mrkni se k nám!



Front-End Developer
Hledáme nového kolegu, samostatného a zkušeného člověka se znalostí 
HTML a CSS pro aktivní rozvoj webů našich klientů. 

Chceš se s námi pobavit víc? Ozvi se nám na vitej@etnetera.cz

Co ti nesmí chybět?

Co za to nabízíme my? 

praktická zkušenost s vývojem webů
znalost základních principů použitelnosti a přístupnosti webů
znalost responsive designu, JavaScriptu a jQuery
chuť a zápal do práce, zájem o nové trendy
schopnost dodržovat termíny a nechávat za sebou kvalitní práci

Mrkni se k nám!



PHP Developer

#Apache, Nginx, Varnish   #PHP v nových stabilních verzích - aktuálně 5.6
#MySQL (Percona Server 5.6)   #Redis   #Composer, Satis   #Git, GitLab
#Zend Framework 2, Doctrine 2, Twig

Chceš se s námi pobavit víc? Ozvi se nám na vitej@etnetera.cz

Co za to nabízíme my? 

Že z toho všechno neovládáš? Nevadí. Rádi zaučíme.

Přesto očekáváme, že víš co je to framework, k čemu je to dobré a někdy jsi s nějakým 
pracoval. Důležitá je hlavně chuť učit se novým věcem.

Mrkni se k nám!



UX/UI Designer
pro mobilní aplikace

PS: Nehledáme jen ostřílené designerské superhrdiny, ale i méně 
zkušené designery se zápalem a chutí se posouvat.
Ozvi se nám na vitej@etnetera.cz.

Čím dalším nás nadchneš?

Co za to nabízíme my? 

citem pro detail a smyslem pro přesnost 
zkušenostmi s tvorbu animovaných prototypů v AfterEffects
aktivním řešením designérských výzev a denním posouváním se dopředu 
zkušenostmi s tvorbou UI kitu a design manuálu
znalostí pojmů „použitelnost“ a „přístupnost“
zkušenostmi s uživatelským testováním mobilních aplikací
přehledem v aktuálních grafických trendech a UX světě

Budeme rádi, když si stáhneš jednu z našich aplikací a napíšeš nám, co bys na nich 
vylepšil. Zároveň prosím zašli portfolio tvých dosavadních prací.

Co od Tebe očekáváme?
návrh uživatelského rozhraní pro mobilní a webové aplikace
pokročilé ovládání nástrojů  Sketch nebo Photoshop 
znalost mobilních technologií a chování aplikací na systémech Android a iOS 
znalost prototypovacích nástroju InVision, Marvel nebo Proto.io
znalost chování aplikací na chytrých hodinkách a televizích výhodou
práci v týmu a komunikaci s kolegy
iniciativní přinášení grafických návrhů vylepšení a interakcí

Mrkni se k nám!



Security Engineer

Chceš se s námi pobavit víc? Ozvi se nám na vitej@etnetera.cz

Co za to nabízíme my? 

Co od tebe potřebujeme?

Mrkni se k nám!

Uvítáme:
bakalářský či vyšší titul z technicky zaměřeného oboru
CEH, OCSP, CISSP,  nebo jiné podobné bezpečnostní certifikace

velmi dobrou orientaci v oblasti ofenzivní či defenzivní bezpečnosti
zkušenost s penetračními testy, reverzním inženýrstvím, DFIR
think out of the box
mít na věci vlastní názor, ale dokázat akceptovat jiný
dobré komunikační schopnosti



iOS Developer
#Swift   #ObjC   #iOS   #watchOS   #tvOS   #macOS   #Xcode   #AppCode   
#CocoaPods   #CoreData   #Git

Chceš se s námi pobavit víc? Ozvi se nám na vitej@etnetera.cz

Co bys měl/a umět a znát?

Co za to nabízíme my? 

zkušenosti s vývojem aplikací pro iOS min. 2 roky
zkušenosti s testováním a laděním na koncových zařízeních
přehled o trendech a interakčním chování mobilních aplikací
„klientský pohled“ na věc, iniciativní přístup v návrhu a realizaci vylepšení
integraci s jinými systémy pomocí definovaných rozhraní
angličtinu alespoň na úrovni čtení dokumentace

Mrkni se k nám!



Android Developer
#Java   #AndroidSDK   #MaterialDesign   #AndroidStudio   #Gradle   #AndroidTV   
#Kotlin   #AndroidAuto   #Git

Chceš se s námi pobavit víc? Ozvi se nám na vitej@etnetera.cz

Co bys měl/a umět a znát?

Co za to nabízíme my? 

zkušenosti s vývojem aplikací pro Android min. 2 roky
zkušenosti s testováním a laděním na koncových zařízeních
přehled o trendech a interakčním chování mobilních aplikací
„klientský pohled“ na věc, iniciativní přístup v návrhu a realizaci vylepšení
integraci s jinými systémy pomocí definovaných rozhraní
angličtinu alespoň na úrovni čtení dokumentace

Mrkni se k nám!


