
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 Developer

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?
Vývoj API a microservices 
55 %
Psaní automatických testů pro svůj kód
30 %
Bug fixing
5 %
Komunikace s týmem, případně ostatními týmy
10 %

Naše představa o novém kolegovi?
Tvoje zodpovědnost bude odevzdat práci, která bude odpovídat na 100 % 
definovaným akceptačním kritériím daného úkolu. Tvoje must have zna-
losti: PHP 7+, Git a zkušenost s message brokerem (u nás používáme 
hlavně Redis a RabbitMQ), znalost návrhových vzorů a principů jako např. 
(DRY, KISS, SOLID, YAGNI), psát automatické testy pro svůj kód (ať už 

Unit nebo Functional). Nice to have - rádi Tě naučíme: Docker, zkušenost 
s CI/CD a statickou analýzou, Json Schema/OpenAPI (Swagger), zkuše-
nost s nerelačními i relačními DB - (PostgreSQL, MongoDB, ElasticSearch), 
Kubernetes nebo jiný způsob orchestrace - zatím nevyužíváme, ale plánu-
jeme s tím začít experimentovat.

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
60 - 130 tis. dle zkušeností a typu spolupráce

Jsi zkušený PHP developer, co preferuje backendové technologie? Chceš pracovat na rozsáhlém 
produktu s širokým stackem, mít možnost věci měnit, pokud to bude podložené argumenty a rozvíjet 
a posouvat dál naši in-house betting platformu a její technické řešení? Stojí před Tebou výzva 
v podobě rozsekání (granulování) monolitu do microservices, optimalizace ve spolupráci s data-
bází. Pustíš se do ní?

Praha

Betting SW


