
 

JAVA DEVELOPER 

Baader Computer spol. s r.o. je česká společnost se zahraniční účastí 

s 25 letou tradicí na českém trhu. Specializujeme se na návrh a vývoj software, 

konzultace a realizaci informačních systémů, poradenství v oblasti informačních 

technologií, Business Intelligence, CRM systémy a ERP systémy pro zákazníky z 

automotive, marketingu, chemického průmyslu a dalších segmentů. 

 Do našeho týmu hledáme nové kolegy na pozici JAVA developer. 

 Vaše pracovní činnosti budou zahrnovat: 

 vývoj backendu webových aplikací v Javě s použitím frameworku Spring a 
Hibernate, 

 analýzu a návrh technického řešení, 
 vývoj a údržba automatizovaných testů.  

 Požadujeme: 

 zkušenosti s programováním v Javě, 

 zkušenosti s Hibernate, Spring, databázemi (Oracle a MSSQL), Maven, 
GIT/SVN a Jenkins výhodou, 

 zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, aktivní přístup k řešení problémů a 

samostatnost, 
 analytické a logické myšlení, 

 ochotu a schopnost dalšího sebevzdělávání, 
 schopnost týmové práce, dobré komunikační schopnosti, 
 alespoň pasivní znalost angličtiny podmínkou. 

Nabízíme Vám: 

 práci na zajímavých projektech - zejména automotive a marketing, 
 flexibilní pracovní doba (HPP úvazek; 40 hodin týdně, případné přesčasy 

jsou placené), 

 mladý kolektiv s příjemnou atmosférou, 
 dobré platové podmínky, 

 možnosti dalšího vzdělávání a profesního růstu, 
 zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, stravenky, firemní akce, …), 
 smlouvu na dobu neurčitou. 

 

Místo výkonu práce: České Budějovice  

Nabídka platí i pro čerstvé absolventy vysokoškolského studia. 

V případě zájmu nám pošlete svůj životopis na emailovou adresu 
uchazec@bcpraha.com pod heslem BC - JAVA DEVELOPER. 

mailto:uchazec@bcpraha.com


 

Baader Computer spol. s r.o.  
Thámova 11 – 13  

186 00 Praha 8  
Tel.: 226 044 171  

Kontaktní osoba: Karolína Rohlíčková, HR Manager 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení udílíte souhlas spol. Baader Computer 
spol. s r.o. se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů. Osobní údaje 
budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a 

zákonem 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytujete společnosti Baader Computer 
spol. s r.o. výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu 

výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. Kdykoli budete moci 
požádat společnost Baader Computer spol. s r.o. o smazání nebo o opravu 
osobních údajů. 

 


