
Firma Semanta (součást amerického Alteryxu) vyvíjí systém pro podporu analýzy dat nazývaný Alteryx 
Connect (https://www.alteryx.com/products/alteryx-connect). Jeho cílem je automatická i manuální 
katalogizace datových vstupů (databázové tabulky, excely apod) a výstupů (např. různé reporty) analýzy. 
Přínosem pro klienta je pak snadné dohledání datových zdrojů, které jsou ve firmě k dispozici a výstupů, 
které na jejich základě už byly vytvořeny.  

Do vývojového týmu v Praze hledáme studenty oboru informatika se znalostmi Javy, kteří chtějí pracovat 
alespoň 15 hodin týdně.  

Při práci u nás získáš zkušenosti s  
• programováním webových aplikací od databáze až po front-end 
• programovacími jazyky Java, Kotlin a Javascript 
• platformou Spring 
• SQL a různými databázovými systémy, zejména H2 
• knihovnou jQuery a frameworkem React 
• různými úrovněmi automatického testování (jednotkové, integrační i seleniové testy) 
• propracovaným continuous integration systémem na bázi Jenkinsu s testovacími Linuxovými servery 

na google cloudu 
• procesem vývoje postaveným na issue trackeru Jira, kvalitní přípravě zadání, code review, 

automatickém i manuálním testování 
• mezinárodním pracovním prostředím (centrála v USA, vývojové centrum v Kyjevě, pobočky v Německu 

a Británii, klienti po celém světě) se spoustou možností pracovat na své angličtině 

Nabízíme zaměstnání na hlavní pracovní poměr (případně s částečným úvazkem), útulnou kancelář v 
centru Prahy, příspěvek na telefon, pět týdnů dovolené, stravenky, občerstvení na pracovišti (hlavně 
mrazák plný zmrzliny !), příspěvek na fitness, flexibilní pracovní dobu a možnost pracovat z domova.  

V závislosti na výsledku výběrového řízení nabízíme studentům hrubou mzdu mezi  30,000 a 40,000 Kč a 
absolventům-juniorům v závislosti na délce praxe až do 70,000 Kč.  

Pokud jsme probudili Váš zájem, pošlete prosím svůj životopis vedoucímu vývoje Davidu Voňkovi 
(dvonka@alteryx.com). Pozveme si Vás, probereme firmu i Váš životopis. Z pohodlí domova pak vyřešíte 
nějaký programátorský problém a když to vyjde, přivítáme Vás jako nového kolegu v Semantě. 
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