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Pojďte růst s námi! 

Jsme společnost ACMARK s.r.o. a naší hlavní činností je tvorba informačních systémů pro 
firmy. Podnikání v tomto oboru je pro nás způsob, jak se stát součástí změny. Naší misí je 
poskytovat taková řešení, která doopravdy pomáhají. 

Základním stavebním kamenem plnění naší mise jsou lidé, protože bez fungujícího a 
spokojeného týmu bychom nemohli poskytnout vůbec nic. Jádrem celého procesu jsme tedy 
my a potenciálně i vy, rozhodnete-li se přiložit ruku k dílu. Toužíme po nových tvářích, 

osobnostech a energii. Přidejte se k nám!      

V našich dog friendly kancelářích v centru Brna  
na vás čeká budoucnost plná benefitů. 

    Baví vás PHP a React?  

    Chcete pracovat v týmu, který táhne za jeden provaz?  

    Láká vás být u zrodu výjimečného projektu?  

Připojte se k nám a pojďte nám pomoci s vývojem nového CRM CORIPO (www.coripo.cz) 

Jak si vás představujeme? 

Jako programátora, který rád hledá řešení a chce se dál učit a růst. Oceníme znalost PHP, 
MySQL, HTML, Javascriptu a CSS, který rád pracuje v týmu, ale dokáže úkoly řešit i 

samostatně.      

Co konkrétně od vás potřebujeme? 

• Programovat v PHP, Javascriptu a Reactu. 
• Alespoň základní znalost práce s GITem, GitLabem. 
• Oceníme i znalost Node.js (není podmínkou). 
• Týmovost, drive a chuť se dál učit a rozvíjet. 
• Spolehlivost, samostatnost a časovou flexibilitu. 
• Dokončené SŠ/VŠ vzdělání technického směru. 

Můžete se u nás těšit na různorodou práci a zajímavé technologie. 

Jaké konkrétně budete používat? 

PHP, MySQL/MariaDB, Javascript, React, Node.js, jQuery, CSS, HTML, Bootstrap, REST, SOAP. 

http://www.coripo.cz/
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A teď to nejdůležitější. Co vám nabízíme?        

• Čeká na vás skvělý mladý kolektiv s profesionálními zkušenostmi. Sdílení know-how je 

u nás samozřejmostí!      
• Za svou práci dostanete spravedlivou odměnu. 
• Budete pracovat pro významné české klienty a účastnit se také zahraničních 

projektů. Žádný stereotyp!              
• Můžete využívat naše skvělé kanceláře ve středu Brna nebo klidně pracovat z 

domova.         
• Práci si můžete rozvrhnout podle svých možností – máme flexibilní pracovní dobu. 

         
• Typ úvazku necháme na vás – nabízíme jak práci na HPP, DPP, tak možnost 

spolupráce na živnostenský list.       

• Spoustu se toho naučíte a profesně vyrostete spolu s firmou!            
• Další benefity jako stravenkový paušál, příspěvek na dovolenou, zcela hrazené 

firemní akce, vánoční dovolená, možnost hrazených kurzů a školení.       

Zní to dobře? Výborně! Napište nám, připojte životopis, pár vět a případně i ukázky vašich 
nejzajímavějších projektů a telefonní číslo. Těšíme se, až vás poznáme! 

 

Lokalita: Brno, Česko  

Úvazek: Full-time , Part-time, Remote, vhodné i pro studenty 

Forma spolupráce: Freelance, Remote, Pracovní smlouva, DPP 

Klíčové dovednosti: PHP, JavaScript, Node.js, HTML, CSS 

Obor: Vývoj, Fornt-end, Back-End, PHP 

Používané technologie: JavaScript, Node.js, PHP 

 

Firemní benefity: 
Cafeteria , Cyklisté vítáni, Finanční bonusy, Firemní účetní, Homeoffice, Notebook, 
Parkoviště, Pet-friendly office, Pružná pracovní doba, Přátelské prostředí, Příspěvek na 
dovolenou, Sick days, Skvělý tým profesionálů, Stabilní firma, Teambuilding, Telefon, 
Výhodný mobilní tarif , Výběr pracovního zařízení (notebook, monitory, telefon) 

 


