
Specializuji se na IT profesionály, kterým s využitím sítě mých kontaktů z České republiky i zahraničí pomáhám posílit jejich kariéru. Zaměřuji se na vyhledávání 

IT specialistů - administrátoři - systémový, network, DB, vývojáři (Java, PHP, JavaScript, .NET, C/C++, Oracle, SQL apod.), SW architekti, QA specialisté, analytici 

a konzultanti, IT manažeři atd. Spolupráce s klientskými společnostmi, budování obchodních vztahů s cílem lépe porozumět jejich potřebám a požadavkům v oblasti náboru.

Popis pozice
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PHP Team Leader
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Betting SW

Pracujeme na
systému, který má za jeden den více než 500 000 návštěv na online kanálech, 
kde proběhne přes 1 200 000 finančních operací a vsadí se přes 570 000 
tiketů. Dodáváme kompletní spektrum softwaru pro sázkové kanceláře, a to 
více než 20 let. Za tu dobu se z nás stal největší poskytovatel sázkového 
softwaru ve střední a východní Evropě. Pracujeme tak i na mezinárodních 
projektech - v menších týmech v kancelářích na Žižkově. Podporujeme 
“self-managed” týmy v agilním prostředí. Leadership stavíme na koučovacím 
přístupu se zaměřením na cíle a učení. Jedeme ve Scrumu nebo Kanbanu 
a jsme transparentní vůči sobě i okolí.

Co Tě čeká?
Realizace idejí v development procesu, a to nejen v teamu, ale i napříč 
firmou a ke klientům. Optimalizace SCRUMu, vývoje a technologií. Vedení 
týmu ohledně odhadů, plánování a realizace. Vývoj bude stále nedílnou 
součástí Tvojí práce, pokud si troufneš i na technické výzvy či architekturu, 
tak je prostor otevřený. Co se týká technologií, je to 90 % o PHP. Co se týká 
vedení lidí, počítej s tím, že:
80 %
času padne na rozvoj týmu a
20 %
na Tvoji vlastní realizaci.

Budeš spolupracovat se svým týmem na dodání nových funkcionalit pro-
duktu, ale i s týmy napříč společností (jak back-endové, tak front-endové) 
při řešení kompletních dodání produktu.

Naše představa o novém kolegovi?
Tvoje must have znalosti: zkušenost s vedením lidí, znalost PHP a návr-
hových vzorů, automatické testování (Unit, Functional), zkušenost 
a dodržování coding standards, analýzy kódu a standardů (PSR, phpstan, 
codesniffer, conventions, ...). Nice to have - rádi Tě naučíme: základní 
znalost Frontend technologií nebo "čehokoliv" okolo TypeScriptu SOLID, DDD, 
TDD, Hexagon Architecture, automatické testování (smoke, regression, e2e), 
znalost Bashe, Linuxu, Dockeru, CI & CD.

Nabízíme
dlouhodobou spolupráci na HPP či ŽL za nadstandardní ohodnocení. Dosta-
neš budget na hard skills kurzy a konference - můžeš si vybrat, jak se budeš 
chtít vzdělávat. Služební mobil a notebook. Benefity si zvolíš podle sebe - 
vybírat můžeš z parkování, příspěvku na dovolenou (až 15 000 Kč), stravenek, 
sick days, extra budgetu na vzdělávání, angličtiny 2x týdně v officu, plně 
hrazené MultiSport karty a penzijka / životka, + 5 týdnů dovolené a home- 
office. Občerstvení a kafe, zásoby čokolád, sušeného masa, zeleniny, bram-
bůrek. Pravidelné eventy - den masáží, motokáry, laser game, sportovní den, 
grilovačky, offsite, family day. Máme dog friendly office - můžeš si kdykoliv 
přivést svého kámoše.

Místo výkonu práce
Praha 3 (vhodné i pro dojíždění – 5 min od Hlavního nádraží)

Ohodnocení
80 - 150 tis. dle zkušeností a typu spolupráce

Jsi zkušený PHP developer, co preferuje backendové technologie a Tvojí misí je vedení lidí, nikoliv 
jejich řízení - prostě a jednoduše rozvoj a vedení týmu k soběstačnosti? Pustíš se do výzvy v podobě 
hledání omezení a jejich řešení v rámci vývoje, a to od businessu až po dodání klientům, nasazování 
microservice a používání technologií Mongo, Redis, Elastic, PgSQL, TypeScript, PHP a dalších? 
Endless story jako všude jinde, technický dluh a monitoring?


