
Staň se, nejen, PHP vývojářem/kou pro Modrého 
ducha 
 
Chceš se podílet na tvorbě webů, e-shopů a online aplikací? Do našeho týmu se hledá nový parťák - parťačka, 
který/á se nezalekne žádné výzvy. Máme za sebou přes 1000 malých i opravdu velkých projektů a stále rosteme. 
 
Úvazek: dle dohody :) 
 

Kdo je Modrý duch? 
 
Začínali jsme jako web developeři, avšak za 16 let čarování jsme se rozrostli ve fullservisovou digitální agenturu, 
která pomáhá klientům rozvíjet byznys v on-line světě. O vše se stará 26 specialistů, kamarádů a kouzelníků 
sedících v loftu Modrého ducha na Praze 6. Focus na vývoj a technologie je (vedle marketingu a designu) stále 
naším hlavním esem v rukávu. Protože projekty rostou a přibývají, hledá naše modrá parta další duše na pomoc. 
 

Co tě může čekat? 
 

●  Technologie, které se můžeš naučit nebo se v nich zlepšit: GIT, Composer, PHP (až 7.4), Symfony, 
Twig, MySQL, REST, Javascript. 

●  Další technologie závisí na potřebách konkrétního projektu: Můžeš si třeba vyzkoušet práci s Imagick, 
vytvořit vlastní CRON úlohu nebo implementovat CSV exportér. V neposlední řadě se naučíš i základy 
Apache serveru a konfiguraci .htaccess. 

●  K práci využiješ PHPStorm, a zda-li preferuješ Microsoft nebo Linuxové operační systémy, je jen na 
tobě. 

● Velikost a náročnost úkolů bude odpovídat tvým schopnostem a kuráži. 
●  Pokud si nebudeš vědět rady, tak ti tým ochotně poradí. Naopak máš možnost přijít s vlastními nápady 

a zlepšováky. Při vývoji budeš mít i možnost do určité míry ovlivnit vývoj projektu a vdechnout do něj 
vlastní nápady. 

●  Pokud se budeš chtít vzdělat v konkrétní specializaci, tak tě BlueGhost podpoří. 
 

Co od tebe Modrý duch očekává? 
 

●  Tvou duši 
●  Objektové programování v PHP a práci s databázemi 
●  Nějaký ten rok praxe za sebou/alespoň 2 dokončené projekty 
●  Znalost GITu, Symfony a MySQL 
●  Ochotu se vzdělávat a používat nové technologie 
●  Zájem odevzdávat kvalitní práci 
●  Že budeš myslet hlavou 
●  Férové jednání 

 
 



Co ti za to Modrý duch nabízí? 
 

●  Flexibilní pracovní dobu, kterou si sám nastavíš 
●  Veselou a přátelskou atmosféru 
●  Práci i na home office 
●  Využívání světových technologií jako Symfony nebo GIT 
●  Mladý a přátelský kolektiv 
●  Řadu ostřílených kolegů, od kterých lze pochytat nové zkušeností 
●  Pestrou paletu projektů, na kterých se budeš podílet od začátku do konce 
●  Loftové studio Modrého ducha ti bude k dispozici i pro tvé další akce a bokovky 
●  Kvalitní kávička, bez které si někteří z nás neumí představit den 
●  Pravidelné firemní akce - grill party, laser game, grilování, snídaně, meetupy, workshopy, team 

buildingy - i toho můžeš být součástí 
●  Platové ohodnocení, které poroste společně s tvými zkušenostmi 
● Pracovní vybavení, které chceš 

 
Jsi to ty? 
Ozvi se na eva@blueghost.cz a domluvíme si kafe v doupěti.  
 
Více o nás na 

● Webu  
● Facebooku  
● Instagramu 

https://www.blueghost.cz/
https://www.facebook.com/blueghost.cz
https://www.instagram.com/blueghost.cz/?hl=cs

