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BTL Medical Technologies s.r.o. 
BTL je mezinárodní výrobce nejmodernějších zdravotnických přístrojů pro fyzioterapii, kardiologii a estetickou 
medicínu. Jsme stabilní česká společnost s mezinárodním působením. Společnost je založena na principech rodinné 
firmy a dosahuje dlouhodobého stabilního růstu. Kromě výroby také zdravotnické prostředky vyvíjíme. Pracujeme s 
nejnovějšími technologiemi a jako zaměstnavatel máme každému co nabídnout.

Junior Software Engineer - web technologie - BTL Medical Technologies 
s.r.o.

Název pozice: 

Junior Software Engineer - web technologie

Popis:

Chceš pracovat v malém týmu, kde posloucháme své názory? Společně hledáme cesty ke zlepšování firemního IT. 
Snažíme se, aby při diskusích zvítězil rozum, nikoli ego. Pokud Ti chybí zkušenost v některé z oblastí, nemusí to být 
překážkou, máš-li přehled, rozum v hlavě a rád poznáváš nové a jsi otevřený novým řešením.

Pracovní náplň:

● Správa web technologií

● Vývoj aplikačního software

● Spolupráce při analýze a návrhu architektury vyvíjených aplikací

● Technická podpora pro marketingové oddělení

Očekáváme:

● Velmi dobré analytické schopnosti

● Angličtina - na úrovni běžné komunikace

● Výhodou:

○ znalost jazyka SQL

○ základní znalost C#, PHP, Java, Python, Ruby

Nabízíme:

● Zázemí úspěšné, české společnosti s celosvětovou působností

● Možnost seznámit se s širokým spektrem technologií

● Neformální a přátelskou atmosféru, příjemné pracovní prostředí

● Práci v menším týmu

● Flexibilní pracovní dobu

● Podporu v osobním rozvoji

● Bohatý systém zaměstnaneckých benefitů
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● Jazykové a odborné vzdělávací kurzy

● Spoustu akcí pořádaných společností na kterých se bavíme a vzájemně poznáváme

Informace o pozici:

Místo 
pracoviště: Evropská 423/178, Praha - Vokovice

Typ 
pracovního 

poměru:
Práce na plný úvazek

Typ smluvního 
vztahu: Pracovní smlouva

Benefity:
Sleva na firemní výrobky/služby, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní 
začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Kafetérie, 
Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, 
Firemní akce

Požadované 
vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Požadované 
jazyky: Angličtina (Mírně pokročilá) 

Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.
Velká mapa »

Kontakt:

Místo pracoviště: 

Evropská 423/178, Praha - Vokovice 

Typ pracovního poměru: 

Práce na plný úvazek

Zaměstnavatel: 

BTL Medical Technologies s.r.o. 

Kontaktní osoba: 

Leona Lacová

Adresa: 

Evropská 423/178, 16000 Praha - Praha 6, Česká republika

Telefon: 

770 169 508 

Odpovědět
Tisk
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