
Ismét bővül a csapatunk, így PHP fejlesztő kollégát keresünk!
Igen, ide, a képek valósak, a csapat nagyon jó, az iroda kiváló, légy te is csapa�ag!

Szeretnéd jobbá tenni új munkatársaid és közel 100 ezer felhasználó életét fejlesztési munkáddal? 
Krea�v és rendszerszemléletű vagy?  Pont téged keresünk!

Pályázatot írunk ki az alábbi állás betöltésére:

PHP fejlesztő

Álláslehetőség

Főbb feladatok, munkák:
Meglévő és új - leginkább - PHP alapú rendszerek 
fejlesztése, op�malizálása, amelyekkel kollégáidat és 
felhasználóinkat segíted majd
Szolgáltatásainkat körülvevő kliens oldali felületek 
kialakítása, meglévők fejlesztése (HTML/CSS/JS), 
amelyeket több �zezren használnak
Fejlesztések dokumentálása
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Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
CSS3 és HTML5 szabványok 
ismerete
Nagyméretű MySQL adatbázis 
kezelésében (tervezés, 
op�malizálás) szerze� 
tapasztalat
Smarty template engine 
ismerete és használata
SEO tapasztalat
PHP-keretrendszer ismerete 
(CodeIgniter, Laravel stb.)
Jó humorérzék és pozi�v 
gondolkozásmód, nálunk a 
pohár mindig félig tele van!
Csocsó és/vagy ping-pong 
tudás:)
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Az álláshoz tartozó elvárások:
Több éves releváns szakmai tapasztalat
PHP, MYSQL, Javascript/Ajax ismerete
HTML/XHTML szabványok ismerete/betartása
Böngésző-független CSS megoldások ismerete és 
alkalmazása
Jquery ismerete
Webes frontend fejlesztési ismeretek
Legalább egy template kezelő ismerete (Smarty preferált)
Legalább egy verziókövető rendszer ismerete (Git, SVN 
preferált)
Önálló és csapatmunkára való készség is egyaránt fontos
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Álláslehetőség

Szükséges tapasztalat:
1-3 év szakmai tapasztalat>

Munkavégzés helye:
Budapest, IX. kerület>

Jelentkezés:
Fényképes önéletrajzod fizetési igény megjelölésével a
feltüntete� email címre várjuk!

Amit kínálunk:
Megbecsült munkakör, a kollégáidtól és ügyfelektől is sok 
elismerésben részesülsz
Jövedelem gyakorla� tudás, megállapodás és szorgalom alapján
Akár azonnali munkakezdés
Biztos munkahely
Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
Agilis, start-up jellegű szemlélet
Továbbképzések biztosítása
Fiatalos és krea�v légkör, összetartó csapat
Változatos munka
A munkád hatására jobbá teheted mások mindennapjait, 
segíthetsz egyszerűbbé tenni a  legújabb technológiákat 
számukra
Krea�v légkör
Változatos projektek
Nálunk nincs futószalagon gyárto� kódkészítés vagy temérdek 
irreális határidő!
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