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Jsme nezávislá mezinárodní IT firma, která se již 30 let specializuje na vývoj a poskytování komplexních 
služeb a řešení pro řízení letového provozu. Naše společnost patří mezi  TOP 100 v České republice. Mimo 
jiné se zabýváme tvorbou business a finančních řešení v různých oblastech. Působíme nejen v České 
republice ale i Velké Británii a Švýcarsku a náš SW dodáváme do celého světa. Stále hledáme nové talenty 
do týmu na pozici 

 
 

  „Programátor C/C++/Java, Python“  
 

Pozice je vhodná pro studenty, kteří mají zkušenost s programováním, chtějí získat praxi a současně i 
stabilní práci, ve které by mohli po dokončení studia zůstat a začít budovat svoji kariéru. 

 
 

Náplň  tvojí  práce: 
- analýza, návrh, vývoj a testování SW na proprietární platformě 
- tvorba systémové dokumentace, její údržba a provozní podpora 
- analýza a řešení chyb v rámci podpory uživatelů 

 
 
 Naše  požadavky: 
- zkušenosti v oblasti analýzy a vývoje SW 
- praktická znalost jednoho z programovacích jazyků  - C/C++/Java , Python 
- obecné povědomí o podpůrných nástrojích pro vývoj SW (nejlépe  Bugzilla, Mercurial,   Jenkins, 
Maven ) 
- analytické myšlení, schopnost komunikovat a pracovat v   mezinárodním týmu 
- angličtina na komunikativní  úrovni 
- samostatnost a ochota učit se novým věcem 

 
 
Nabízíme: 

-     zajímavou práci v prostředí letového provozu 

-   dobré platové ohodnocení 

-     plně hrazené obědy 

-     5 týdnů dovolené 

-     pružnou pracovní dobu 

-     mezinárodní kolektiv mladých lidí 

-     drobné občerstvení na pracovišti 

-     sickdays 

-     vzdělávací kurzy v ČR i v zahraničí 

-     interní sportovní týmy aj. 
 
 

Více informací o společnosti  naleznete na  našem webu www.laicatc.com 
 

V   případě   zájmu   o   spolupráci    prosím   zašlete   Váš      strukturovaný   životopis   na   e-mail   adresu 

dana.kuzelova@laicatc.com 
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