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Vývojář SW na platformě .NET

Místo pracoviště
Traťová, 61900, Brno

Popis pracovní nabídky
Do našeho velmi přátelského kolektivu hledáme kolegu na pozici Vývojář SW na
platformě .NET

Datum zveřejnění
03/09/2021

Naše požadavky
.NET 4.7
MS SQL
Výhodou .EF CodeFirst

Proč právě TECHNISERV IT, spol. s r. o.
TECHNISERV IT, spol. s r.o. je společnost s českými vlastníky, mezi jejíž klíčové
aktivity v oblasti IT patří: – Aktivní datová infrastruktura (serverová řešení,
virtualizace, aktivní prvky, zálohování). – Vlastní vývoj a implementace softwarových
aplikací (portálová řešení, DMS). – Informační systémy (analýza, návrh, architektura
a implementace řešení). – Slaboproudé systémy (kamerové, zabezpečovací,
přístupové a kabelážní systémy, datová centra). – Servisní a konzultační podpora
řešení (HelpDesk 24/7).
TECHNISERV IT, spol. s r.o. se podílela na zajímavých projektech, mezi které
patřily např. Centrální registry, IS Ministerstva práce a sociálních věcí, IS Letiště
Ostrava – Mošnov a IS Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář.
Společnost je rovněž významným partnerem společností Microsoft, IBM, HPE,
Huawei, Oracle, Cisco, Fujitsu a dalších.
Benefity pro zaměstnance:
Jsme stabilní a setrvale rostoucí česká IT firma se sídlem v Brně.
Podporujeme profesní rozvoj zaměstnanců (školení, certifikace a podobně).
Poskytujeme fiskální odměny až ve výši 12 % roční mzdy, projektové a
vánoční odměny.
Nemáme open space ale klimatizované kanceláře
Možnost i plného home-office
Neformální teambuldingy hrazené firmou (lyžování v zahraničí, cyklovýlety,
kulturní akce atd.)
Karta MultiSport, stravenková karta, příspěvek na penzijní či životní
pojištění.
Pravidelné, společné a firmou hrazené páteční snídaně v Brně
A především velmi přátelský neformální kolektiv a možnost práce na
zajímavém a ojedinělém projektu v rámci ČR

Zaujali jsme Vás?
Prohlédněte si náš Facebook https://www.facebook.com/techniservit/.
Zaujme-li Vás naše společnost, pošlete nám Váš strukturovaný životopis nebo
kontakt.
Předem děkujeme za Váš zájem. Budeme kontaktovat všechny uchazeče
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odpovídající požadavkům na pracovní místo a rádi se s Vámi osobně setkáme.
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