
 
 

 

 

 

 
 

  
  

 

Společnost NAM system, s více než 30letou historií, je předním českým výrobcem a dodavatelem techno-
logií pro monitorování a střežení stacionárních i mobilních objektů. Jsme menší (cca 100 zaměstnanců) 
česká společnost, kde se všichni známe. Nabízíme velmi pěkné pracovní prostředí v menších kancelá-
řích, kde je na vývoj klid, a přitom máte všechny kolegy blízko. Realizujeme vlastní webové
i mobilní aplikace.

Do svého vývojového týmu softwaru pro divizi ONI system hledáme vývojáře studenta, který se již během 
svého studia chce zapojit do praxe a má zájem o vývoj Frontendu. Hledáme budoucí kolegy, kteří by 
mohli pracovat na zkrácený úvazek (např. ½ úvazek, vše dle domluvy). Máme pro vás nachystaný reálný 
projekt, do kterého se zapojíte a na němž můžete ihned aplikovat znalosti, které vám předá zkušený 
kolega.

 

 

   

  
  

Chcete se stát součástí NAM system týmu?
Pokud ano, zašlete svůj životopis a vyplněný dotazník (najdete jej na webu www.nam.cz v sekci 
Kariéra) na e-mail barbora.bialonczyk@nam.cz. Kontaktní osobou je Barbora Bialonczyk, tel.: +420 
732 547 397. Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si na vás vzpomeneme při vyhodno-
cování výběrových řízení.

Ve své žádosti uveďte
Zasláním svého životopisu a dotazníku souhlasím s tím, aby NAM system, a.s., zpracovával mnou 
poskytnuté osobní údaje pro účely přijetí do zaměstnání, personální činnosti, pro splnění povinností 
uložených zákonem a pro účely u zaměstnavatele obvyklé, a to po dobu dvou let od konání výběrové-
ho řízení. Uchazeč prohlašuje, že o zpracování osobních údajů a právech s tím spojených byl ve 
smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce řádně informo-
ván. 

Těšíme se na setkání s Vámi!

JavaScript/Typescript vývojář

Vaším hlavním úkolem bude vývoj našich vlastních webových a mobilních aplikací, jedná se především 
o novou aplikaci Efektivní svoz odpadu. Dále se budete věnovat vylepšování našeho produktu aplika-
ce ONI system monitoring vozidel.

Přidělíme vám zkušeného Frontend vývojáře, který vám předá své zkušenosti a znalosti postupně tak, 
abyste již během pár týdnů mohli začít samostatně pracovat na dílčích částech projektu a viděli tak 
výsledky svého snažení. My očekáváme ochotu učit se, analytické a koncepční myšlení a nadšení pro 
naše projekty.

CO VÁS POTĚŠÍ

• 25 dní dovolené + 2 dny sick day
• možnost výuky angličtiny
• flexibilní pracovní doba a home office (2/3)
• možnost relaxace ve firemním bazénu
• firemní akce

CO VÁS U NÁS ČEKÁ

TECHNOGIE, KTERÉ VÁS NAUČÍME A SE KTERÝMI BUDETE PRACOVAT

• Angular
• Ionic nebo Flutter
• Práce v GitLab




