
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

Š Á R K A  C E R O V S K Á  -  VÁ Š  N E Z ÁV I S LÝ  H R  K O N Z U LTA N T  V  I T  O B L A S T I
(+420) 604 665 792     |     SARK A@CEROVSK A.COM     |     W W W.CEROVSK A.COM

Full Stack PHP - TL

Na čem bys pracoval
Rozvoji a podpoře šestičlenného týmu. Jak dané věci budeš dělat, je na Tobě, 
ale team by měl být slyšet, mít shodu v odhadech a při řešení problémů. 
Komunikaci s ostatními teamy či project manažery, řešení problémů či sdílení 
informací. Účast na meetinzích s jinými teamy jako je plánování napříč 
firmou, firemní retrospektivou, status meetingy, project status meetingy, 
na kterých by jsi byl hlasem za Tvůj team. Protože momentálně nemáme 
dedikovaného SCRUM mastera, je základní znalost a zkušenost SCRUMu nutná 
(ovšem vše potřebné Tě můžeme naučit). Dohlížel by jsi na to, aby Tvůj team 
pracoval a dodržoval SCRUM. Na frontendu převážně s údržbou stávajícího 
systému a vývojem nových aplikací v Reactu a Reduxu, na backendu zase 
s údržbou stávajících systémů v PHP, návrhem, implementací nových API 
nebo přepisováním či vytvářením celých služeb. Je pro nás klíčová docke-
rizace všech projektů, psaní testů a monitoring, a to se týká projektů a služeb 
nových i starších.

Aby sis udělal představu o vývoji
Pracujeme v menších týmech, firemní atmosféra je pro nás klíčová. Použí-
váme agilní vývoj (SCRUM) s dvoutýdenními sprinty. Programátoři se podílejí 
na návrhu fungování aplikace a bereme názor vývojáře za stejně podstatný 
jako požadavky businessu. Mluvíme česky i anglicky.

Používáme tyto technologie
PHP 7.1+, PHP 7.3+, JavaScript, ES 6-7, TypeScript, React, Redux, Redux 
Logic, Socket.IO, Google Closure library (pouze údržba), Redis, MySQL, 
PostgreSQL (pouze okrajově, výhodou), HTML5, Scss, jQuery, Symfony 4, 
Slim framework, Nette – komponenty (není preferovaný framework), REST 

API, JSON, Apiary, Docker, CI - klademe velký důraz, ale můžeme Tě vše 
naučit, Cloudflare, ELK stack, Prometheus, Grafana, site24/7, GIT - klademe 
velký důraz na čistotu, přehlednost a change logy.

A ještě další doplnění
Pracujeme na vlastním produktu "in house", který u klientů nasazujeme. 
Jde nám o komplexní nadhled a dlouhodobou kvalitu řešení od návrhu po 
realizaci. Pracujeme v menších týmech, pracovní kolektiv a atmosféra v něm 
je pro nás klíčová. Neustále se rozšiřujeme a zakládáme zahraniční pobočky. 
Díky stabilnímu růstu jsme získali v tomto roce významnou zahraniční inves-
tici. Jsme největším dodavatelem softwaru pro sportovní sázení ve střední 
Evropě. Nabízíme ucelenou řadu produktů, které jsou potřeba pro pokrytí 
kompletních služeb pro sportovního sázení (výpočty kurzů, kurzové sázky, 
live sázky, pobočky, virtuální sporty).

Nabízíme
Dlouhodobou spolupráci na HPP či ŽL za nadstandardní ohodnocení, home- 
office po zapracování, služební mobil a notebook, jazykové kurzy přímo na pra-
covišti, profesní a kariérní růst, příspěvky na školení a vzdělávání, stravenky, 
občerstvení na pracovišti, MultiSport karta, příjemné prostředí a zázemí silné 
firmy (žádný open space v business centru), přístup k referral bonus programu.

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

Ohodnocení
80 – 150 tis. dle zkušeností a typu spolupráce

Nabízím pracovní příležitost pro zkušeného full stack developera, který má zkušenost i s vedením 
kolegů a baví ho vývoj v PHP, React, TypeScript a je pro něj důležitý kolektiv, hledá dlouhodobou 
spolupráci a zajímá ho sport a sázkové prostředí. Momentálně rozjíždíme větší projekty a postupné 
přepisování stávajícího systému, převážně nové API. Na web desktopu se jedná zejména o práci 
v Reactu s Reduxem na našich klíčových aplikacích pro sázení.
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Betting SW


