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Hledáme kolegu grafika, kodéra a programátora 

Jsme neustále rozvíjející se firma. Máme mladý tým, rosteme, protože makáme, hledáme nové 
cesty a máme společné cíle. Pokud nemáš zájem přispět svými schopnostmi a jen se svést, nečti dál. 

Grafik 

Hledáme někoho, kdo nám tu rozhýbe GRAFIKU, kdo nás posune na další úroveň. Proto grafické 
cítění a chtíč tvořit je pro nás to hlavní. Nemusíš být expert ani mít školu, jde o to, abys 
měl cit a bavilo tě to. 

Jedeme na Adobe Creative Cloudu, takže Photoshop, Illustrator a Premiéra pro video by byly tvoje nástroje. 

Kodér 

Jelikož pracujeme hlavně s webem, velká část grafických prací by se řešila pro WEB. Máme tu 
schopného PHP programátora, který řeší funkční věci, ale musí i grafiku. Aby se mu ulehčilo a mohl se 
více soustředit na core programování, spolupracovali by jste. Ty bys řešil obrázky, fotky, video 
a kodérskou část. To znamená HTML, CSS, popřípadě Javascript, používáme přehledný Atom. 

Programátor 

Aby to nebylo vše, v ideálním případě, bys měl umět i PHP/SQL, alespoň na základní úrovni. Měli 
bychom se totiž dokázat zastupovat v případě dovolených a nemocech. Měl bys tedy dokázat 
zastoupit našeho programátora, být jeho záloha. 

Víme, že je to těžká kombinace schopností, a proto tak nelpíme na PHP/SQL, nicméně základní 
úroveň, nebo alespoň pojem je nutný pro další rozvoj v této oblasti, aby ses postupně tou zálohou 
mohl stát a třeba i sám tvořil nové funkce. 

Hlavní je ale GRAFIKA :). 

Chceš se spolu s námi stát jedničkou na trhu s repasovanými počítači? 

Potřebujeme do party někoho, na koho bude spolehnutí, připoj se k nám. 

Jsi absolvent? Nevadí! Rozhoduje to, zda umíš a chceš se zlepšovat. 

Průměrný věk v týmu, kde budeš pracovat je 26,6 let. 

Co požadujeme: 

• grafické cítění – alespoň nějaké zkušenosti s tvorbou grafiky a chuť tvořit 
• Kodeřina (HTML, CSS, popř. JavaScript) 
• základní znalost PHP s postupným rozvojem 
• SQL Databáze spíš výhodou 
• celkový zájem o osobní rozvoj 
• nevyhýbat se práci a makat na sobě 
• SŠ (bez maturity) 

Co budeš dělat: 

• Tvorba grafiky pro web i offline 
• Focení, natáčení, úprava fotek, střih videa 
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• Kódování a stylování webových stránek 
• Programovaní v PHP 
• pomocné práce v kanceláři 

Co nabízíme: 

• Práci v mladém přátelském týmu 
• Hlavní pracovní poměr 
• Pracovní dobu: Po-Pá 8:00 až 16:30. V sezoně (září až prosinec) prodloužená pracovní doba na 

7:00 až 16:30. Během roku odpracujeme maximálně 5 víkendových dnů. 
• nástup možný ihned 
• bonusy/prémie 
• obědy zcela zdarma 
• služební mobil 
• občerstvení na pracovišti 
• možnost částečného HomeOffice 

Bereme mezi sebe jen ty, kdo opravdu chtějí pomáhat a něco dokázat. 

Nesnášíme lenochy, zašíváky a lemply. Pokud patříš do některé z uvedených skupin, tak nepiš. 

Myslíš, že to zvládneš a chceš do týmu? 

Pošli nám životopis s fotkou a do poznámky uveď 3 důvody, proč chceš pracovat s námi a 3 věci, 
kterými bys naší společnosti přispěl. 

Nevolej! Pokud splníš všechny požadavky, budeme tě kontaktovat, sejdeme se a neformálně si 
popovídáme. 

Kontakt: Jindřich Ropek 
 ropek@technimax.cz 
 


