
Nadšený frontenďák | Vue.js
Vytváříme komplexní aplikace na míru pro klienty. Aktuálně rozšiřujeme náš frontend tým o
dalšího člena, který/á bude nadšený/á pro krásné věci na frontendu, bude s námi chtít kvalitně
programovat nejrůznější šťavnaté webové aplikace, a nezalekne se nějakých těch pekel v
JavaScriptu.

Na čem s námi budeš pracovat
● Responzivní weby a aplikace kódíme v moderních webových technologiích, sledujeme

trendy a podporu v prohlížečích. Usnadňujeme si práci pomocí nástrojů jako jsou
Webpack či Sass.

● Jó, s JavaScriptem se samozřejmě budeš také hodně potkávat. Používáme jeho
kamaráda Vue.js s bratříčkem Vuex, plánujeme též nasadit TypeScript a více si hrát s
Composition API.

● Každá aplikace, kterou vyvíjíme, je typově jiná. Důležité je, aby se uživatelům dobře
používala, aby byla dobře nakódovaná a funkční - jak na mobilu, tak tabletu a desktopu.

● Merge requesty a git flow jsou samozřejmostí. Svůj kód budeš posílat na code review
a sám/a budeš dělat časem code review svým kolegům.

● Rozhodně se u nás nebudeš nudit, budeš se stále učit a vymýšlet nejrůznější kreativní
a efektivní řešení. Za každým členem týmu je vidět obrovský kus práce.

● Snažíme se si věci usnadňovat, automatizovat a neustále se zlepšovat. A ty můžeš být
s námi u toho!

Na co se můžeš těšit
- Budeš s námi tvořit frontendy, které se budou používat a vidět.
- Všichni v Juicymu jsou přátelští, nemusíš se kohokoliv bát na cokoliv zeptat či něco

navrhnout.
- Budeš mít možnost se hodně posouvat ve vývoji, případně i v návrhu software, a mít vliv

na to, jaké technologie používáme, jak pracujeme a jak si věci usnadňujeme.
- Je nás 15 a každý člen týmu je pro nás důležitý, sledujeme jeho/její potřeby a chceme,

aby se posouval/a dál.
- Máme hezké kanceláře v Praze (v Dejvicích) se spoustou rostlin, 🌱 skvělým kafem a

ovocem, ale už téměř rok pracujeme také na home office, pravidelně si voláme a
synchronizujeme se přes nejrůznější online nástroje.

Co bys měl/a splňovat
- Mít prokazatelné předchozí zkušenosti s kódováním v HTML, CSS a programováním v

JavaScriptu. Měl/a bys určitě vědět, kdy použít jaké HTML elementy - nepoužívat všude
a na vše <div> a chtít psát znovupoužitelné CSS a čistý JavaScriptový kód, který nějak
vypadá.
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- Mít předchozí zkušenosti s frameworky Vue.js, případně schopnost se Vue rychle
naučit. A chtít se stát expertem na Vue.js a ekosystém kolem, ve kterém
pracujeme.

- Nebát se řešit problémy. Čas od času je třeba vymyslet nějaké kreativní řešení a nebo je
třeba zkusit řešit problém několika způsoby.

- Nebát se pracovat s Unixovým operačním systémem (Linux, MacOS).
- Chtít se hodně učit, růst s námi a ovlivňovat, jakým způsobem pracujeme a jaké

technologie používáme.
- Měl/a bys být zodpovědný/á, spolehlivý/á a loajální.

Chceš právě s námi tvořit šťavnaté frontendy? Napiš nám hello@juicymo.cz a
můžeme pokecat, co je nového na webu!
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