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Căutăm un dezvoltator care are o fundație solidă în domeniul dezvoltării de soluții software. 
Misiunea echipei noastre este de a dezvolta produse inovatoare, extensibile și ușor de 
gestionat. 
 
Despre rolul tău: 
Ca dezvoltator software, vei face parte dintr-o echipă de înaltă performanță care proiectează, 
construiește, operează și optimizează produsele noastre.  
Ca parte a echipei, vei fi implicat în dezvoltarea tuturor componentelor produselor de la 
interfața de utilizator la serviciile de back-end și de stocare.  
Vei juca un rol activ în întregul ciclu de viață al componentei sau al serviciului pentru care ești 
responsabil.  
Pentru a reuși, vei fi un excelent jucător în echipă și vei fi confortabil să lucrezi la mai multe 
produse și cu diverse stive de tehnologie.  
Vei face parte dintr-o echipă SCRUM Agile, dezvoltând cu iterații scurte și versiuni frecvente. 
Vei interacționa cu Product owner-ul și vei fi responsabil pentru software-ul dezvoltat de 
echipa ta. 
Îți vei asuma întreaga responsabilitate pentru activitatea echipei din care faci parte.  
Vei fi parte a unei echipe decise în a vă ajuta reciproc, în a vă extinde cunoștințele tehnice și a 
facilita creșterea personală, pe măsură ce construim împreună produse utilizate atât intern, 
cât și destinate clienților externi. 
 
Competențe necesare: 

• Absolvent de facultate cu profil IT&C. 
• Cunoștințe aprofundate  în domeniul informaticii, în special în structuri de date și 

algoritmi. 
• Minim 4 ani experiență în dezvoltarea și livrarea de software. 
• Experiență în proiectarea și dezvoltarea de servicii web scalabile și sisteme orientate 

spre utilizatori. 
• Cunoașterea foarte bună a limbajului Java. 
• Cunoașterea foarte bună a bazelor de date relaționale și NoSQL. 
• Cunoașterea foarte bună a dezvoltării folosind Javascript / TypeScript și dezvoltarea 

de interfețe utilizatori. 
• Cunoașterea foarte bună a HTML și CSS. 
• Lucrul cu API-urile REST. 

 
Constituie un avantaj: 

• Deținerea de certificări în domeniul IT&C 
• Experiența anterioară cu JHipster, Spring, Angular, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, 

ElasticSearch, Redis, Angular 5, SCSS. 


