PHP PROGRAMUOTOJAS

UAB Starflix Vilnius

ĮMONĖS INFORMACIJA
Įmonės pavadinimas

UAB Starflix Vilnius

Strong and ambitious "Starflix Vilnius" offers a wide range of IT and marketing solutions. From web-developing to hosting, from
consultations to projects realization, from details to whole - company that runs together with innovations.

"Starflix Vilnius" - because we are better together.
Tinklalapis

www.starflix.lt

SIŪLOMAS DARBAS
Miestas
Siūlomo darbo sritis

Vilnius
Kompiuterija / IT
Jei turite puikius PHP programavimo įgūdžius, stiprų analitinį mąstymą ir žinote
kokios svarbios net mažiausios detalės, esate kruopštus, galite į interneto
projektų kūrimą pažvelgti kaip architektas, esate savarankiškas, atsakingas, jums
patinka komandinis projektų įgyvendinimas ir idėjų generavimas, sugebate greitai
įsigilinti ir įsisavinti naują informaciją, esate orientuotas į rezultatą, šis darbas yra

Darbo pobūdis

būtent tai, ko ieškote!

Darbo metu turėsite galimybę dirbti su įvairiais projektais:
• Elektroninės komercijos projektų kūrimas;
• Įvairių TVS modulių, įskiepių kūrimas;
• Nestandartinių ir įdomių interneto projektų įgyvendinimas.
• Bent 2 metų darbo patirtis su PHP;
• Darbo su Wordpress ir kitais CMS patirtis;
• Patirtis kuriant įvairius CMS modulius ir iskiepius;
Reikalavimai darbuotojui

• Darbo su MySQL patirtis;
• Analitinis mastymas;
• Gebėjimas dirbti komandoje;
• Geros anglų kalbos žinios;

SIŪLOMAS DARBAS
• Javascript žinios ir praktiniai gebėjimai;
• HTML ir CSS geros žinios ir praktiniai įgūdžiai;
Privalumai

• Patirtis dirbant su PHP Frameworks: Symfony, Laravel, Phalcon;
• Gebėjimas dirbti PHP7 versija (žinios);
• Kitų užsienio kalbų žinios.
"Starflix Vilnius" teikia šias reklamos ir komunikacijos paslaugas: reklamos
strategija ir standartiniai reklamos sprendimai, reklama internete (Google,
Youtube, Yandex ir kt.), socialinis marketingas (Facebook, Twitter, LinkedIn ir kt.),
interneto projektai (interneto svetainių, el. parduotuvių kūrimas, SEO ir kt.),
grafikos dizainas (logotipai, komerciniai pasiūlymai, stendai, plakatai ir kt.).
Starflix Vilnius siūlo:

Įmonė siūlo

• Darbą tarptautinėje ir greitai besivystančioje kompanijoje;
• Darbą pačiame Vilniaus centre – Senamiestyje;
• Modernią aplinką ir naują darbo įrangą;
• Malonią atmosferą ir jauną, talentingą, draugišką komandą;
• Nepakeičiamą patirtį bei galimybę realizuoti save;
• Konkurencingą darbo užmokestį;
Siųsti CV, motyvacinį laišką ir portfolio:

Darbo užmokestis

Nuo 1000 Eur

