Ieškome
PHP programuotojo (-os)!
9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“
kviečia prie komandos prisijungti PHP programuotoją.
Kodėl Tu?

• Nes tau, diena be programavimo ne diena.
• Tave domina naujausios technologijos ir šviežutėliai IT trend‘ai.
• Azartiškai ieškai bug‘ų ir juos sutvarkai.
• Džiaugiesi paleidęs naują releas‘ą.
• Tavo siekiamybė - „clean code“.
• Tau patinka spręsti logines užduotis.
• Nori ir gali dirbti su „big data“.
• PHP, GIT ir SQL „vartai“ be problemų.

Kodėl Mes?

• Esame didžiausi savo produktų krepšeliu, pervežtų turistų skaičiumi bei pardavimais, tačiau tikrasis mūsų didumas slypi ambicijoje
sukurti gyvenimo kelionės patirtį kiekvienam mūsų klientui.
• Per pandemiją išgyvenome vieną didžiausių krizių, tapome dar stipresniais ir išmintingesniais ir norime keistis ir augti kartu su
dinamiška rinka bei besikeičiančiu vartotoju.
• Kelionės yra mūsų aistra ir mūsų duona. Žinome, ką darome. Taip pat žinome, kad mūsų sėkmė slypi stiprioje ir ambicingoje
komandoje. O kokios komandos nariu nori tapti tu?

Darbo pobūdis

• Įmonės IT komponentų vystymas ir palaikymas.
• Naujų komponentų ar įrankių kūrimas.
• Integracinių sąsajų palaikymas ir tobulinimas.
• Dalyvavimas vystant ir plečiant įmonės IT architektūrą.
• Darbas komandoje vadovaujantis Agile principais.

Reikalavimai darbuotojui

• Bent 2 metų programavimo patirtis, naudojant PHP ir MySQL/NoSQL ar kitą duomenų bazę.
• Darbo su Symfony, Laravel ar kitų žiniatinklio aplikacijų karkasais (angl. framework) patirtis.
• Patirtis dirbant su kodo versijavimo sistema (GIT).
• Anglų kalbos žinios.
• Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.
• Atsakingumas bei orientacija į rezultatą.
• Analitinis mąstymas ir sugebėjimas matyti bendrą vaizdą.
• Smalsumas ir žingeidumas.
• Vertiname gerą humoro jausmą.

Privalumai

• Darbo su tarpine programine įranga (angl. Middleware) patirtis.
• Kitų technologijų (pvz. .Net) bei programavimo kalbų (pvz. C#) žinios.
• Gebėjimas spręsti problemines užduotis.

Sąlygos ir privalumai

• Patraukli organizacinė kultūra ir tarptautinė aplinka.
• Įdomus ir intensyvus darbas novatoriškoje ir didelėje įmonėje.
• Galimybės dirbti naudojant įvairias technologijas (PHP, Symfony, Vue.js, MySQL, MSSQL, Elasticsearch ir kt.).
• Mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1575 € iki 5000 € ir priedai už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo patirties ir
kompetencijų).
• Sveikatos draudimas.
• Lengvatinės kelionių įsigijimo sąlygos.
• Puikios karjeros ir savirealizacijos galimybės.

Tavo gyvenimo aprašymo lauksime el. paštu hr@novaturas.lt su prierašu „PHP programuotojo (-s) atrankai".
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais

