
   Frontend Web Developer  

Dobrý den, 

 

jmenuji se Filip Zatloukal a ve 2N vedu vývojový tým složený z pěti SW vývojářů. Naše 

produkty se neustále snažíme zlepšovat, a z toho důvodu hledám do týmu novou posilu na 

pozici Frontend Developera, který by měl zájem dlouhodobě se podílet na vývoji prvotřídních 

zařízení. Od nové posily očekávám nadšení do nových technologií a schopnost přinést nový 

pohled na současná řešení. 

Co u nás budete dělat 

Analyzovat požadavky, navrhovat a implementovat řešení 

Vyvíjet systémy a aplikace komunikující s produkty 2N 

Psát Unit a End-to-End testy 

Spolupracovat s UX a produktovým oddělením 

 

Co k tomu potřebujete 

Samostatnost a aktivní přístup 

Týmového ducha 

Znalost frameworku AngularJS 

Znalost moderních nástrojů pro vývoj webu (Git, NPM, Bower, Grunt) 

Schopnost pracovat v agilním týmu 

Zájem sledovat nové webové technologie 

 

Proč se Vám u nás bude líbit 

Ocitnete se v prostředí prosperující a stabilní evropské firmy s unikátní firemní kulturou 

Budete pracovat se špičkovými technologiemi, které se používají po celém světě 

Pracovní úkoly budete moci řešit po svém (hodnotíme výsledek) 

Je tu výborný tým lidí a otevřená komunikace 

Staráme se o sladění pracovního a soukromého života, máme zázemí pro sportovce (sídlíme u 

cyklostezky) a dětský koutek pro děti našich zaměstnanců 

 

 

Kontaktujte 
Kateřina Žďánská 

HR Specialist 

+420 225 271 712 kariera@2n.cz 

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic, Tel.: +420 261 301 500, E-mail: sales@2n.cz, www.2n.cz 

mailto:sales@2n.cz
http://www.2n.cz/


   Backend Web Developer  

Dobrý den, 

 

jmenuji se Filip Zatloukal a ve 2N vedu vývojový tým složený z pěti SW vývojářů. Naše 

produkty se neustále snažíme zlepšovat, a z toho důvodu hledám do týmu novou posilu na 

pozici Backend Developera, který by měl zájem dlouhodobě se podílet na vývoji prvotřídních 

zařízení. Od nové posily očekávám nadšení do nových technologií a schopnost přinést nový 

pohled na současná řešení. 

 

 

Co u nás budete dělat 

Analyzovat požadavky a navrhovat a implementovat řešení 

Vyvíjet systémy a aplikace komunikující s produkty 2N 

Psát Unit testy 

Co k tomu potřebujete 

Samostatnost a aktivní přístup 

Týmového ducha 

Dobrou znalost programovacího jazyka C# v prostředí MS Visual Studio 

Dobrou znalost jazyka SQL a PostgreSQL 

Znalost platformy Net 4.5, datových formátů XML a JSON 

Všeobecnou znalost komunikačního protokolů TCP/IP 

Schopnost objektového návrhu aplikace 

Schopnost používat systém správy verzí Git 

Schopnost pracovat v agilním týmu 

Znalost os Linux a platformy Mono výhodou 

Proč se Vám u nás bude líbit 

Ocitnete se v prostředí prosperující a stabilní evropské firmy s unikátní firemní kulturou 

Budete pracovat se špičkovými technologiemi, které se používají po celém světě 

Pracovní úkoly budete moci řešit po svém (hodnotíme výsledek) 

Je tu výborný tým lidí a otevřená komunikace 

Staráme se o sladění pracovního a soukromého života, máme zázemí pro sportovce (sídlíme u 

cyklostezky) a dětský koutek pro děti našich zaměstnanců 

 

 

Kontaktujte 
Kateřina Žďánská 

HR Specialist 

+420 225 271 712 kariera@2n.cz 

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic, Tel.: +420 261 301 500, E-mail: sales@2n.cz, www.2n.cz 
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 Tester/ka  

Dobrý den, 

 

jmenuji se Marek Rubáš a ve 2N působím devět let. Začínal jsem na pozici testera jako brigádník a postupně se 

vypracoval na pozici vedoucího testování produktů. Aktuálně má náš tým jedenáct lidí a má na starosti kompletní 

testování produktů, které 2N vyvíjí. Pro posílení současného týmu hledáme nového kolegu na pozici Tester, kterého 

baví IP technologie, elektronika nebo programování a má chuť se dlouhodobě podílet na vývoji prvotřídních 

zařízení. Pozice je vhodná i pro studenty či absolventy na vedlejší nebo i hlavní úvazek. 

Co u nás budete dělat 
Testovat produkty (převážně SW, ale občas je potřeba vzít do ruky i multimetr) 

Vytvářet a udržovat testovací scénáře 

Podílet se na audio, video a automatických testech 

Analyzovat nalezené neshody a reportovat je do vývoje 

Spravovat interní FAQ a produktové manuály 

Komunikovat s vývojem a technickou podporou 

Co k tomu potřebujete 
Pokročilé znalosti z oblasti sítí a VoIP  

Programování či skriptování velkou výhodou (Python, C, java…) 

Minimálně pasivní znalost anglického jazyka 

Samostatnost, preciznost, trpělivost a cit pro detail 

Analytické myšlení, zvídavost, schopnost hledat řešení 

Ochotu učit se nové věci a pracovat v týmu 

SOŠ/VOŠ/VŠ (zaměření elektro/telco/IT) 

Proč se Vám u nás bude líbit 
Ocitnete se v prostředí prosperující a stabilní české firmy s unikátní firemní kulturou 

Budete pracovat se špičkovými technologiemi, které se používají po celém světě 

Pracovní úkoly budete moci řešit po svém (hodnotíme výsledek) 

Je tu výborný tým mladých lidí a otevřená komunikace 

Nabízíme motivující odměňování na základě vlastního i týmového výkonu  

Staráme se o sladění pracovního a soukromého života 

Nabízíme klouzavou pracovní dobu 

Pozice vhodná i pro absolventy 

Staráme se o sladění pracovního a soukromého života, máme zázemí pro sportovce (sídlíme u cyklostezky) a dětský 

koutek pro děti našich zaměstnanců 

 

 

 Kontaktujte 
Adéla Csicsová 

HR Specialist 

+420 225 271 753 kariera@2n.cz 
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