
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.
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PostgreSQL Specialist

Buzzwords: PostgreSQL 10/11, Docker, GitLab, PgBouncer, 
Prometheus, Grafana, Logical Replication, Physical Repli-
cation, Partitioning.

Pracujeme na softwaru, který má více jak deset milionů 
návštěv za den. U nás se nedělá na jednorázových projektech, 
které hned skončí. Jsme největším dodavatelem softwaru 
pro sportovní sázení ve střední a východní Evropě. Pracujeme 
v menších týmech v kancelářích na Žižkově na vlastním pro-
duktu "in house", který nasazujeme u našich klientů.

Udělejte si představu o vývoji
PostgreSQL je základní databázovou vrstvou, zároveň
v mnoha případech odpovídá za business logiku. Modelujeme 
datové struktury a programujeme v PL/pgSQL. Věnujeme 
se optimalizaci a refaktoringu (DB a okolí). Navrhujeme 
technologická řešení, která přesahují oblast RDBMS. Naše 
aplikace jsou vysokozátěžové, mají stovky milionů transakcí 
za měsíc. Verzování vývojových verzí a automatické testo-
vání a deployment DB. Dedikovaný tým databázových vývo-
jářů, kteří se společně podílejí na vývoji a zdokonalování DB 
platformy. Programátoři se podílejí na návrhu fungování 
aplikace – děláme vlastní produkt - bereme názor vývojáře 
za stejně podstatný jako požadavky business zadání.

Co byste měl umět
Mít zkušenost s RDBMS a SQL. Nebát se provádět větší změny 
v systému. Code-review brát jako příležitost ke zlepšení. 
Zajímat se také o další IT technologie.

Nabízíme
Dlouhodobou spolupráci na HPP či ŽL za nadstandardní 
ohodnocení. Dostanete budget na hard skills kurzy a konfe-
rence - můžete si vybrat, jak se budete chtít vzdělávat. Služební 
mobil a notebook. Benefity si zvolíte podle sebe - vybírat 
můžete z parkování, příspěvku na dovolenou (až 15 000 Kč), 
stravenek, sick days, extra budgetu na vzdělávání, anglič-
tiny 2x týdně v officu, plně hrazené MultiSport karty a pen-
zijka / životka, + 5 týdnů dovolené a home-office. Občerst-
vení 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 - můžete si kdykoliv přivést Vašeho kámoše.

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

Ohodnocení
80 - 110 tis. dle zkušeností a typu spolupráce

Přidejte se k DB týmu, který má nyní 5 členů. Pojďte spolupracovat na rozjezdu 
větších projektů, kdy chceme kompletně přepracovat stávající databázovou 
vrstvu a přejít na PostgreSQL 10. Na současné verzi před námi stojí výzva zvyšu-
jícího se objemu požadavků na DB a tedy optimalizace DB a nasazení Pgpoolu. 
Nemusíte umět všechno, důležitá je chuť se zlepšovat.
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