WEB DEVELOPER (praktika)

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

DARBO APRAŠYMAS
Miestas
Siūlomo darbo sritis

Vilnius
Kompiuterija / IT, Reklama / Dizainas
Jei žinote, kas yra: HTML, CSS bei Java Script, turite darbo su WordPress
patirties, turite pilną lagaminą dar niekam nematytų idėjų ir naujų interneto

Darbo pobūdis

projektų pateikimo variantų, esate savarankiškas, atsakingas, sugebate greitai
įsigilinti ir įsisavinti naują informaciją, esate orientuotas į rezultatą ir turite noro
įgyvendinti įdomius ir nestandartinius projektus, praktika mūsų įmonėje yra būtent
tai ko ieškote!
• Labai stiprios HTML5 ir CSS3 žinios;
• JavaScript geras žinių ir įgūdžių lygis;
• Sugebėjimas greitai įsigilinti ir įsisavinti naują informaciją;

Reikalavimai darbuotojui

• Iniciatyvumas bei idėjų siūlymas - sveikintinas ir skatintinas;
• Adobe Photoshop žinios ir praktiniai įgūdžiai;
• Estetinis suvokimas;
• Darbo patirtis su WordPress ir kitais CMS;
• Stiprios anglų kalbos žinios;
• Patirtis dirbant su AngularJS, JQUERY;
• PHP žinios ir praktiniai įgūdžiai;

Privalumai

• Kitų programavimo kalbų išmanymas;
• UI ir UX pagrindai;
• Patirtis panašaus pobūdžio darbe;
• Kitų užsienių kalbų žinios.

DARBO APRAŠYMAS
"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

• Praktiką tarptautinėje ir greitai besivystančioje kompanijoje;
• Praktiką pačiame Vilniaus centre – Senamiestyje;
• Modernią aplinką ir naują darbo įrangą;
• Malonią atmosferą ir jauną, talentingą, draugišką komandą;
• Nepakeičiamą patirtį bei galimybę realizuoti save;
• Galimybę po praktikos įsidarbinti;

Siųsti CV, motyvacinį laišką bei darbų portfolio: edita@starflix.lt

