
Nadšený Android vývojář
Vytváříme komplexní mobilní a webové aplikace na míru pro klienty. Aktuálně rozšiřujeme náš
Android tým o dalšího člena, kterého baví mobilní vývoj, bude s námi chtít kvalitně
programovat nejrůznější šťavnaté aplikace, a bude nadšený/á pro Kotlin stejně, jako my.

Na čem s námi budeš pracovat
● Android aplikace budeš vyvíjet v jazyce Kotlin.
● Určitě se u nás potkáš s Android studiem, Gradlem, Android Architecture

components, data bindingy, Firebase a dalšími moderními technologiemi z Android
stacku.

● Každá aplikace, kterou vyvíjíme, je typově jiná. Důležité je, aby se uživatelům dobře
používala a byla dobře naprogramovaná a funkční.

● Merge requesty a git flow jsou samozřejmostí. Svůj kód budeš posílat na code review a
předpokládáme, že sám/a budeš časem dělat 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 aplikace, 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 17 a každý člen týmu je pro nás důležitý, sledujeme jeho/její potřeby a chceme,

aby se posouval/a dál.
● Máme hezké kanceláře v Praze 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. Jestli budeš pracovat z kanceláře nebo z home office je
jen na tobě.

● Pozice je vhodná i pro absolventy střední či vysoké školy.

Co bys měl/a splňovat
● Mít prokazatelné předchozí zkušenosti s programováním Android aplikací v Kotlinu

nebo Javě, mít za sebou alespoň jednu Android aplikaci, a znát alespoň základní
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Android API. Ideálně tušit, co jsou Android Architecture components a jak se
pracuje s networkingem a databází.

● Chtít se stát expertem na Kotlin a ekosystém kolem Androidu, a chtít psát
znovupoužitelný a čistý kód.

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

● 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 s námi tvořit šťavnaté aplikace pro Android? Napiš nám hello@juicymo.cz a
můžeme pokecat, co je nového v Androidu!
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