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Backend vývojář, Node.js - elektronika pro ekologii        

Zkus změnu a přidej se do týmu českých vývojářů a výrobců chytré elektroniky pro vodárenství 

a ochranu životního prostředí s instalacemi po celém světě. Snažíme se, aby naše práce dávala 

smysl a řešení pomáhala.  

Co stavíme z technologického hlediska? 

High available/scalable distribuovaná platforma pro příjem, zpracování, vyhodnocení a 

vizualizaci dat psaná v Node.js běžící v cloudu s SPA frontendem v Aurelia.js a desktopovým 

klientem postaveném na Electronu. 

Jak pracujeme? 

Pro verzování kódu a issues používáme GitLab. Celý vývoj sedí u jednoho stolu ve velké 

prostorné kanceláři (s otevíratelnými okny). 

Náplň práce: 

̶ tvorba backendové části (kódu jednotlivých microservice) pro softwarové a cloudové 

aplikace (logická architektura aplikace, programování a testování) 

̶ částečně vývoj analytických a technologických řešení  

 Co je pro nás důležité: 

̶ schopnost vyvíjet čistý modulární kód 

̶ znalost TypeScript, Node.js 

̶ komunikativnost a týmová spolupráce, samostatnost 

̶ udržujeme pořádek a přehlednost, provádíme code review 

̶ chceme mít produkty stabilní – k testování používáme: Unit testy 

̶ o našich produktech chceme vědět – pro monitoring používáme Prometheus a logy 

sledujeme v Graylogu 

Požadujeme: 

̶ znalost Node.js a TypeScript 

̶ znalost SQL databází (MySQL, MariaDB) 

̶ znalost linuxového prostředí 

̶ znalost návrhu REST API služeb 

̶ znalost verzovacích systémů (Git) 

Lokalita: České Budějovice, Česko  

Úvazek: Full-time  

Forma spolupráce: Pracovní smlouva  

Klíčové dovednosti: JavaScript, Node.js  

Obor: Vývoj, Back-End, Front-End/Kóder, JavaScript, Node.js, Databáze, SQL, 

TypeScript  

Používané technologie: JavaScript, Node.js, TypeScript  

Nabízená odměna: 80 000 Kč - 100 000 Kč / měsíc  

Požadovaná seniorita: Senior  

Firemní benefity: 13. a 14. plat, Cyklisté vítáni, Čas na inovace, Homeoffice, Kariérní růst, 

Notebook, Odměny za odpracovaná léta, Pružná pracovní doba, Přátelské prostředí, Stabilní 

firma, Teambuilding, Telefon, Výhodný mobilní tarif, … 
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Frontend vývojář – elektronika pro ekologii       HOT  

Zkus změnu a přidej se do týmu českých vývojářů a výrobců chytré elektroniky pro vodárenství 

a ochranu životního prostředí s instalacemi po celém světě. Snažíme se, aby naše práce dávala 

smysl a řešení pomáhala.  

Co stavíme z technologického hlediska? 

High available/scalable distribuovaná platforma pro příjem, zpracování, vyhodnocení a 

vizualizaci dat psaná v Node.js běžící v cloudu s SPA frontendem v Aurelia.js a desktopovým 

klientem postaveném na Electronu. 

Jak pracujeme? 

Pro verzování kódu a issues používáme GitLab. Celý vývoj sedí u jednoho stolu ve velké 

prostorné kanceláři (s otevíratelnými okny). 

Náplň práce: 

̶ tvorba uživatelského rozhraní cloudové aplikace (programování a testování) 

̶ částečně vývoj analytických a technologických řešení 

 Co je pro nás důležité: 

̶ schopnost vyvíjet čistý modulární kód 

̶ znalost TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS 

̶ komunikativnost a týmová spolupráce, samostatnost 

̶ udržujeme pořádek a přehlednost, provádíme code review 

̶ chceme mít produkty stabilní – k testování používáme: Unit testy, vizuální testy 

(Cypress) 

̶ o našich produktech chceme vědět – pro monitoring používáme Prometheus a logy 

sledujeme v Graylogu 

Požadujeme: 

̶ základní zkušenosti se SPA JavaScript frameworky (Angular, React) 

̶ základní znalost verzovacího systému GIT 

Lokalita: České Budějovice, Česko  

Úvazek: Full-time  

Forma spolupráce: Pracovní smlouva  

Klíčové dovednosti: JavaScript, HTML, CSS  

Obor: Vývoj, Front-End/Kóder, JavaScript, HTML/CSS  

Používané technologie: JavaScript  

Nabízená odměna: 30 000 Kč - 50 000 Kč / měsíc  

Požadovaná seniorita: Bez preference  

Firemní benefity: 13. a 14. plat, Cyklisté vítáni, Čas na inovace, Homeoffice, Kariérní růst, 

Notebook, Odměny za odpracovaná léta, Pružná pracovní doba, Přátelské prostředí, Stabilní 

firma, Teambuilding, Telefon, Výhodný mobilní tarif, … 
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DevOps Engineer elektroniky pro ekologii        

Zkus a s námi něco nového a pojď do týmu českých vývojářů a výrobců chytré elektroniky pro 

vodárenství a ochranu životního prostředí s instalacemi po celém světě. Snažíme se, aby naše 

práce dávala smysl a řešení pomáhala.  

Co stavíme z technologického hlediska? 

High available/scalable distribuovaná platforma pro příjem, zpracování, vyhodnocení a 

vizualizaci dat psaná v Node.js běžící v cloudu na Kubernetes clusteru s SPA frontendem 

v Aurelia.js a desktopovým klientem postaveném na Electronu. 

Jak pracujeme? 

Komunikujeme přes RocketChat a pro verzování kódu a issues používáme GitLab. Celý vývoj 

sedí u jednoho stolu ve velké prostorné kanceláři (s otevíratelnými okny). 

Náplň práce: 

̶ správa platformy pro běh cloudové aplikace běžící na managovaném Kubernetes 

clusteru 

̶ spolupráce s týmem programátorů na aktualizacích a vývoji platformy 

̶ správa (monitoring, kontrola a údržba) serverů, síťových prvků a konektivity 

Co je pro nás důležité: 

̶ komunikativnost, týmová spolupráce i samostatnost, vylepšovat aktuální řešení 

̶ o našich produktech chceme vědět – pro monitoring používáme Prometheus a logy 

sledujeme v Graylogu 

Požadujeme: 

̶ znalost linuxového prostředí (Ubuntu) 

̶ znalost síťové komunikace TCP/IP, UDP, směrovacích protokolů, VLAN, IPSec 

̶ znalost některých virtualizačních technologií (VMware, Proxmox, OpenStack) 

Výhodou může být: 

̶ znalost SQL/no-sql databází (MariaDB, MySQL, Redis) 

̶ znalost message brokerů (Kafka) 

̶ znalost service mesh (Linkerd, Istio) 

̶ znalost automatizace (Ansible, Terraform, Pulumi, Helm charts) 

̶ znalost DevOps, CI/CD principů 

̶ znalost některého skriptovacího jazyka (TypeScript, JavaScript, Python) 

Lokalita: České Budějovice, Česko  

Úvazek: Full-time; Forma spolupráce: Pracovní smlouva  

Obor: Vývoj, DevOps  

Nabízená odměna: 40 000 Kč - 60 000 Kč / měsíc  

Požadovaná seniorita: Bez preference  

Firemní benefity: 13. a 14. plat, Cyklisté vítáni, Čas na inovace, Homeoffice, Kariérní růst, 

Notebook, Odměny za odpracovaná léta, Pružná pracovní doba, Přátelské prostředí, Stabilní 

firma, Teambuilding, Telefon, Výhodný mobilní tarif, … 
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Servisní a instalační technik       
Zkus změnu a přidej se do týmu českých vývojářů a výrobců chytré elektroniky pro vodárenství 

a ochranu životního prostředí s instalacemi po celém světě. Snažíme se, aby naše práce dávala 

smysl a řešení pomáhala.  
 

Náplň práce: 

̶ zajištění instalací vyrobených zařízení a jejich uvedení do provozu 

̶ zajištění příslušného servisu a poradenství zákazníkům a uživatelům dodaných výrobků 

̶ aktivní řízení služebního automobilu 

̶ administrativa spojená s činností servisního technika (kniha jízd apod.) 

̶ údržba a preventivní kontroly podle potřeby 

̶ v případě potřeby asistence ve spolupráci s vývojáři elektroniky a výrobou – 

poskytování zpětné vazby z vlastních zkušeností při instalacích 

̶ práce v interním informačním systému, příp. v dalších datových nástrojích 

̶ spolupráce s interními odděleními společnosti (výroba, nákup, odbyt, expedice) 

 Co je pro nás důležité: 

̶ plánovací a organizační schopnosti 

̶ komunikativnost a schopnost hledat řešení 

̶ samostatnost, důslednost, strategické uvažování 

̶ znalost čtení výkresové dokumentace 

̶ práce na PC 

Požadujeme: 

̶ vyhl.50/1978 Sb. 

̶ vzdělání technického, ideálně elektrotechnického směru 

̶ pečlivost, systematičnost, schopnost určovat priority 

̶ samostatnost, čtení elektronických schémat a orientaci ve značení elektronických 

součástek 

̶ řidičský průkaz – aktivní řidič 

 

Lokalita: České Budějovice, Česko  

Úvazek: Full-time; Forma spolupráce: Pracovní smlouva  

Obor: Elektrotechnika  

Nabízená odměna: 40 000 Kč - 60 000 Kč / měsíc  

Požadovaná seniorita: Bez preference  

Firemní benefity: 13. a 14. plat, Cyklisté vítáni, Čas na inovace, Homeoffice, Kariérní růst, 

Notebook, Odměny za odpracovaná léta, Pružná pracovní doba, Přátelské prostředí, Stabilní 

firma, Teambuilding, Telefon, Výhodný mobilní tarif, … 
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