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Adastra – stánek č. 24
Adastra je mezinárodní konzultační společnost, která synergicky propojuje
svět byznysu a technologického poradenství. Své dominantní postavení v
oblasti Information Managementu rozvíjíme především v našich klíčových
kompetencích – Data Warehousingu, Business Intelligence včetně Mobile
BI, Master Data Managementu a Enterprise Application Integration.
Naši konzultanti načerpali rozsáhlé zkušenosti na stovkách projektů pro
významné klienty, v Česku například: Ahold, Cetelem, ČSOB, ČSOB
Pojišťovna, Equa bank, GE Money Bank, PPF, Škoda Auto, Tipsport,
Telefónica O2, Vodafone a další.

Apogee – stánek č. 3
Apogee.cz is the Czech subsidiary of aicas GmbH. aicas is a leading
provider of modern Java development tools for embedded and realtime
applications in areas such as automotive infotainment, industrial
automation, avionics, and medical devices. aicas is represented globally
directly and through its partners and subsidiaries. We are looking to add
new software engineers interested in working on Java tools, Java VM and
libraries,
realtime
OS
interface and graphics.
Among the solutions provided by aicas are JamaicaVM, a hard realtime
Java virtual machine with fully preemptable, deterministic garbage
collection for critical systems; JamaicaCAR, an application framework for
automotive infotainment systems, which enables safe, secure installation
of downloaded applications with controlled access to system resources;
and Jamaica-IoT, a scalable, high performance plattform based on
JamaicaVM, which ofers application management services and support for
secure messaging protocols.

Alza – stánek č. 25
Kontinuálně rosteme už více než 20 let. Neusínáme však na vavřínech!
Neustále pracujeme na inovacích, zavádění nových technologií, rozšiřování
svých služeb, realizujeme desítky projektů současně. Zároveň
expandujeme do zahraničí, což před nás klade nové – větší výzvy.
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Ataccama - stánek č. 20
Jsme Ataccama, česko-kanadská frma, která z Prahy a Toronta už 10 let
dělá globální byznys. Vyvíjíme platformu softwarových aplikací, které
našim klientům z Fortune 500 společností pomáhají zpracovávat (big)
data. Baví nás nejnovější technologie, stojíme za vybudováním jedné
z největších technologických komunit v Praze a pořádáme pravidelné
meetupy (CS HUG).
Nudit se s námi rozhodně nebudeš. Kromě zajímavé práce v novém ofcu
v Karlíně u nás najdeš i skateboardy na rychlejší přesuny po kanclu, kola,
playroom s Xboxem a spoustu nadšenců, kteří si s tebou rádi zahrají
deskovky nebo půjdou zasportovat. Přidáš se?

Avast – stánek č. 28
Avast je jedním z největších poskytovatelů zabezpečení na světě, který
používá technologie nové generace k boji proti kyberzločinu v reálném
čase. Na rozdíl od jiných společností využíváme naplno potenciál
strojového učení v cloudu, kde dokážeme zpracovávat neustálý proud dat
od našich více než 400 milionů uživatelů. To nám umožňuje neustále
vylepšovat a zdokonalovat naše systémy, díky nimž je náš modul umělé
inteligence chytřejší a rychlejší než kterýkoli jiný.

CA Technologies – stánek č. 9
CA Technologies creates software that fuels transformation
for companies and enables them to seize the opportunities of the
application economy. From planning to DevOps to security to systems
management, our solutions power innovation and drive competitive
advantage for businesses everywhere. CA is working with companies
worldwide to change the way we live, transact and communicate.

CGI IT – stánek č. 29
Jsme přední globální frma v oblasti IT konzultací a služeb založená v roce
1976. Na českém trhu působíme od roku 1993, kdy jsme zde dokončili
první projekt. Díky vysoké kvalitě IT služeb jsme si v České republice
získali pověst spolehlivých profesionálů. Spolupráce se 70.000 odborníky,
kteří pracují pro CGI na stovkách míst po celém světě, nám umožňuje
spojit znalosti místních podmínek s globálními zkušenostmi a zdroji
a nabídnout špičkové a komplexní poradenství, systémovou integraci
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a outsourcing, včetně specifckých řešení pro různá odvětví. Více o tom, na
čem všem pracují naši kolegové, najdeš na www.cz.cgi.com sekce kariéra.

Commerz Systems GmbH – stánek č. 16
 We are an independent IT service provider for the Commerzbank







group
We have more than 900 employees at our locations in Eschborn,
Bremen, Prague, and Łódź
We ofer a broad range of services in the felds of software
development, maintenance, and IT operations
We cover the entire spectrum of current software architecture – from
the established mainframe to highly specialized web applications
and apps
We support the private, entrepreneurial, and corporate customer
business as well as all central functions of Commerzbank
We are looking for IT talents in our Prague location in the city center
at Karlovo náměstí. Apply now! www.commerzsystems.com

Česká spořitelna – stánek č. 12
Česká spořitelna je velká banka, která svým
zaměstnancům dává velké možnosti. Staňte se součástí našeho týmu,
který koncentruje různorodý talent, vědomosti a zkušenosti. Učte se od
osobností, které udávají trendy a nastavují směr českému bankovnictví.
Pracujte v inspirativním prostředí, kde vládne přátelská atmosféra.
Rozvíjejte svůj potenciál pomocí kreativních workshopů, odborných školení
či spolupráce se špičkovými kouči. Najděte práci, která Vás skutečně baví.

DataSentics – stánek č. 36
Agilní boutique na datovou analytiku a machine
learning – pomáháme klientům z různých odvětví (fnance, retail, ecommerce, HR, apod.) využívat pokročilé datové analytiky (prediktivní
modelování, machine learning, NLP, apod.) k vylepšení svých procesů a
výsledků.

Datlowe - stánek č. 4
Vyvíjíme
aplikace
pro
zpracování
a
analýzu
nestrukturovaných dat – volně psané texty, obrázky – v oblastech jako jsou
bankovnictví, zdravotnictví, právní dokumentace a další. Z textů umíme
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extrahovat informace, vyhledávat v nich a budovat nad nimi prediktivní
modely pomocí strojového učení. To vyžaduje kreativní myšlení, pochopení
širšího kontextu i dobrou orientaci v algoritmech a databázích. Při vývoji
aplikací sázíme na nejnovější technologie jako streaming architecture,
Docker Swarm, Azure, ReactJS. Programujeme především v Javě a
JavaScriptu, ale také v Groovy, Python, R nebo C#.

DCIT - stánek č. 6
Společnost DCIT, a.s. působí na trhu v oblasti informačních
technologií od roku 1993. Svým zákazníkům poskytuje širokou škálu
komplexních služeb ze dvou hlavních oblastí, kterými jsou konzultační a
auditorské služby v oblasti IT Security a vývoj software PROVYS. Novinkou
je Stream Circle, platforma na provozování internetových televizních
kanálů.

Edhouse – stánek č. 31
Jsme největší softwarová společnost ve Zlíně. Vznikli
jsme v roce 2006 a vypracovali jsme si pozici férového zaměstnavatele o
týmu více jak 80 talentovaných software engineerů. Působíme také ve
Vsetíně a Olomouci, kde rozvíjíme pobočky vývojového centra Edhouse.
Pracujeme pro světové jedničky na mezinárodním trhu a tím naplňujeme
náš cíl přinášet zajímavou práci na Moravu. Mezi naše klíčové zákazníky
patří společnosti Thermo Fisher Scientifc, NCR, ON Semiconductor a
ComAp. Stavíme na technologiích - C#, C++, MS .NET, MS ASP.NET, Java,
JEE.
Mimo práce na zajímavých projektech s námi získáš řadu beneftů, akcí a
teambuildingů, možnost vzdělávat se, dočkáš se i profesního růstu. Budeš
mít kolem chytrý tým a možnost fexi pracovní doby bez přesčasů.
Samozřejmostí je občerstvení na pracovišti, stravenky, masáže, pravidelný
fremní sport a mnoho dalšího...

EmbedIT – stánek č. 35
EmbedIT je 100% české IT centrum, které poskytuje IT služby od A do Z
jak jednotlivým částem skupiny Home Credit po celém světe, tak i Air Bank
ze skupiny PPF. V České republice tedy vznikají aplikace, které používá
více než 45 miliónů zákazníků celosvětově – od USA až po Filipíny. Jedeme
na plné obrátky, a i proto se u nás můžeš naučit každý den něco nového.
Je nás přes 900 a mnozí z nás začínali jako junioři v IT. Teď je řada na
tobě!
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Entry Engineering – stánek č. 30
Baví tě auta a vše kolem nich? Chceš se podílet na vývoji interaktivní
elektroniky budoucnosti? Bavilo by tě testovat tajné modely Škoda Auto?
Cestovat do zahraničí? Jsou tvé odpovědi ano? Pak hledáme právě Tebe!
Jsme mladá dynamická frma se spoustou lidí nadšených do aut. Děláme
na vývoji elektroniky a infotainmentu, karoserií, motorů a dalších
vychytávek v autech. Přijď se dozvědět víc k našemu stánku v sektoru D!
Těšíme se na Tebe!

EY - stánek č. 15
Jsme konzultanti. Klientům pomáháme uspět, realizovat jejich sny a dělat
práci den za dnem efektivněji. EY už není jenom Audit a Daně.
Specializujeme se také na Advisory, Transakce nebo na Forenzní služby.
Poradenské
služby
poskytujeme
více
než
tisícovce
českých
i mezinárodních společností. Pracujeme pro dvacet frem z české top 30
a pro všech pět největších bank v zemi. Radíme startupům a začínajícím
podnikatelům. Naše kanceláře najdeš v Praze, Brně i Ostravě. Pracujeme
ale u klientů doslova po celém Česku. Máme proježděnou republiku jako
málokdo. EY je pro mladé lidi třetím nejatraktivnějším zaměstnavatelem
světa.

Home Credit – stánek č. 33
Společnost Home Credit a.s. byla založena v roce 1997 a dnes je součástí
globální fntech skupiny, která ve svém oboru patří k největším na světě.
Home Credit pomáhá lidem nejen při nákupech na splátky přímo v
obchodech a na internetu, ale nabízí také hotovostní úvěry a úvěry na
auta, konsolidaci stávajících půjček nebo kreditní karty. V Česku poskytl
Home Credit a.s. v první polovině roku 2017 úvěry v celkové výši 5,6
miliardy Kč. Skupina Home Credit také stojí za řadou dalších značek, které
mění a posouvají trh: Air Bank, Zonky, Autotým, Eduf, Lymet aj.

INVENTI Development – stánek č. 8
Jsme inventi. Prací se bavíme i živíme najednou. Zakládáme si na vztazích,
upřímnosti a osobním rozvoji. Řídíme se dle našeho motta: It‘s about the
people. Všechno je totiž o nás - o lidech. Zaměřujeme se na vývoj SW,
analýzu, testování, projektové řízení a support. Nejčastěji nás uvidíš
pracovat na významných projektech v telco společnostech, pojišťovnách,
bankách... Vzdělávání, osobní a profesní rozkvět každého invenťáka je
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vždy na prvním místě. Prostě nejsme jen obyčejní „Ajťáci“. To, že se nám
práce daří dokazuje, že jsme opět mezi nejrychleji rostoucími frmami v
oblasti technologií v Evropě (žebříček Deloitte Fast 50).

Komix – stánek č. 10
KOMIX s.r.o. se specializuje zejména na dodávky informačních systémů
nebo aplikací na klíč, dále pak integrační nebo transformační projekty.
Poskytuje také konzultační služby zaměřené jak na návrh informačních
systémů, tak na jejich kvalitu, testování a provoz.

KPMG Česká republika - stánek č. 22
KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, v současné době
má více než 1000 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých
Budějovicích a Ostravě. Společnost poskytuje služby v oblasti auditu, daní,
poradenství a práva. Jako součást celosvětové sítě poradenských
společností může KPMG Česká republika využít znalosti a zkušenosti více
než 197 tisíc odborníků, kteří působí ve 154 státech světa. Nezávislé
členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International
Cooperative
(„KPMG International“), švýcarské organizační jednotce.
Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a
oddělená jednotka a tak se označuje.

Medical Technologies – stánek č. 14
Zabýváme se výzkumem a vývojem nových zdravotnických produktů pro
fyzioterapii, kardiologii a estetickou medicínu, s cílem nabídnout co
nejlepší produkty a léčebné postupy pro naše pacienty.

Memsource – stánek č. 26
Memsource is a leading cloud-based translation platform that enables
global companies, agencies, and translators to collaborate in one secure
online location. Founded in 2010, Memsource is internationally recognized
for providing an easy-to-use, yet powerful translation environment which
processes 1.5 billion words per month from over 200,000 users around the
world. Combining robust performance, customizable features, and userfriendliness, leading translation buyers and providers use Memsource to
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reduce costs, automate workfows, and streamline their translation
process.

MSD IT - stánek č. 21
MSD patří mezi přední světové farmaceutické
společnosti zaměřující se na vývoj inovativních léčiv. Pražský MSD IT Hub,
který zaměstnává více než 600 lidí, spoluurčuje směr digitální revoluce ve
zdravotnictví: zabývá se softwarovým inženýrstvím, IT provozem,
digitálním marketingem, vytváří matematické modely a business analýzy,
zkoumá využití mobilních technologií, vytváří aplikace pro řízení prodeje,
výroby, výzkumu a vývoje léků apod.

NCR - stánek č. 19
NCR is a diverse business with 29,000 people in over
180 locations. We’re the leading provider of global point-ofsale software for the retail and hospitality industries. We're changing how
people everywhere bank, shop, eat, and travel. How? Simple. We run the
everyday transactions that make people's lives easier. Our software,
hardware, and services enable 550 million transactions daily and our
promise is that every interaction people have with NCR is an exceptional
experience. We value ideas. We have a history of frsts. The frst cash
register. The frst fully transistorized business computer. The frst selfservice check-in.
We pioneered satellite transmission for data, signature capture and self
checkout. We invented microencapsulation technology and the LCD
screen. Today NCR holds around 2500 patents globally and we're still
working at the leading edge of technology. If you have ideas and you like
to work at pace, you'll be in your element here. Our Prague center of
excellence is one of our major SW engineering centers for retail and
hospitality, looking for new talent!

Profinit EU - stánek č. 1
Od roku 1998 poskytujeme komplexní IT služby od návrhu business a IT
architektury až po dodávky celých řešení. Pracujeme pro více než
50 významných společností z oblastí fnancí, telekomunikací a státní
správy. V České republice jsou to mj. Česká spořitelna, Komerční banka,
ČSOB, Vodafone nebo O2. V našem týmu najdete více než 350 nadšených
a zkušených profesionálů. Patříme ke špičce v oblasti vývoje SW na
zakázku, data managementu, datových skladů, business intelligence a big
data science.
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Práce v Profinitu
Naši konzultanti se zabývají analýzou, návrhem a vývojem moderních IT
systémů. Většinou působí na projektech přímo u zákazníků. Právě možnost
pracovat na různých projektech je na práci v Profnitu unikátní. U nás je
možné získat zkušenosti rychleji a do hloubky. Nejsme korporace, kde
hraje roli „politika“ nebo tisíc pravidel a nařízení, chováme se k sobě
přátelsky a pomáháme si. Charakter a dobrá organizace práce nám
umožňují nabízet studentům pružné pracovní úvazky.
Profinit a Matyyz
S MFF UK a spolupracujeme od roku 2007. Naši odborníci vyučují a cvičí
specializované předměty přímo na fakultě. Společně s dalšími českými a
slovenskými technickými vysokými školami a pod záštitou mezinárodní
odborné organizace ACM organizujeme soutěž IT SPY, ve které odborná
porota vybírá nejlepší diplomovou práci z oblasti informatiky a
informačních technologií. V roce 2016 tuto soutěž vyhrál právě student
Matfyzu!

PTT Soytware – stánek č. 17
Jsme ryze česká společnost, která roku 2017
úspěsně uzavřela fázi start-up. Začínali jsme jen s matematickým
modelováním v dopravě, vyhledávacími a optimalizačními algoritmy.
Zjistili jsme ale, že "věda" s čísly reprezantující jízdní řády je díky
nekvalitním datům velmi nepřesná. Nezbylo nám tak než vybudovat
komplexní systém pro dopravní podniky, a sice evidenci infrasktruktury,
plánování linek, tras, jízdních řádů, oběhů vozidel, směn řidičů, měsíční
rozpisy, evidence dovolených, evidence vozidel, najetých km, technických
prohlídek atd. až po dispečerské řízení a výstupy na mzdy. To vše v
třívrstvé architektuře, s mnohým využitím aplikované matematiky a
business intelligence nástrojů. Pro celý ekosystém jsme se vydali cestou
technologií postavených na Microsoftu, ale dnes již začínáme pro mobilní a
webové aplikace využívat i např. AngularJS. Nahrazujeme v ČR systémy
ještě z devadesátek a práce je před námi ještě na desetiletí. Vítáme
každého, kdo chce být aktivní, dělat věci pořádně a chce posouvat svět
MHD až k dopravě 4.0

PwC Česká republika - stánek č. 27
PwC Česká republika je součástí celosvětové sítě frem s
více než 233 tisíci lidí ve 157 zemích světa. V PwC
usilujeme o vytváření důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti.
Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové, právní a poradenské služby, jimiž
podporujeme naše klienty při dosahování jejich cílů.
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Qminers – stánek č. 34
Jmenujeme se Qminers. Q od slova quantitative. Miners, protoze jsme
koudelnikovy deti a taky tezime data. Opravdu hodne dat.
Jsme parta kamaradu vyvijejici software. Obdivujeme hloubku vedy a
primarni vyzkum i dumyslny inzenyring a jeho elegantni reseni leckdy
nesrozumitelnych problemu. Radi prichazime vecem na kloub a aplikujeme
vysledky teoretickeho zkoumani na prakticke problemy. Radi si kreslime
na tabuli a vymyslime, jak funguje svet, a nasledne to zapisujeme do
formuli a programujeme. Nedelame libive mobilni aplikace ani
ergonomicka uzivatelska rozhrani. Delame software, ktery obsahuje nase
vlastni vedecke vysledky a puvodni jedinecna reseni.

Salsita – stánek č. 13
Salsita is not a "virtual" company. Our engineering team operates from a
6,000ft2 state-of-the-art ofce in downtown Prague and works with clients
around the world. Our ofces are run in English, and the company is led by
a veteran team of American software entrepreneurs and European
engineers.
With over 400 years of collective programming experience across our
team, Salsita hires educated computer scientists and trains them in the
latest web technologies and languages. As a result, each of our engineers
has a thorough mastery of software design and architecture, as well as
software development. We bring this collective experience and knowledge
to each project we tackle.

SAP Concur – stánek č. 2
SAP Internship experience project is a global SAP initiative
that runs through SAP Cloud organization from SAP Ariba,
SAP Fieldglass and Concur. This project provides internship experience to
hundreds of students every year across the multiple locations and
continents.
In Prague the this program is opened within Concur and SAP Ariba, both
leaders in cloud business when it goes to Travel&Expense and
Procurement., ofering Software as a Service solutions to make life our
customers easier so they can focus on their business.
The scope the internship is carefully planned to give students opportunity
to be part of the Cloud business (SaaS), to do the job related to their
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future career , to practice and apply their knowledge gained though their
university years.

Sefira – stánek č. 18
Společnost
SEFIRA
je
stabilním
dodavatelem
komplexních IT řešení a služeb. Specializuje se na služby vytvářející
důvěru v digitálním prostředí Evropské unie se zaměřením na moderní
bezpapírová řešení a dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických
dokumentů. V IT bezpečnosti navrhuje a realizuje řešení především v
oblastech PKI, autentizace a IDM. Pro segment energetiky nabízí řešení pro
podporu obchodování na evropském trhu elektřinou a plynem, plánování
výroby elektrické energie a pro podporu smart metering řešení. Našimi
klienty jsou například společnosti ČEZ, Česká Národní banka, Ministerstvo
obrany, Komerční banka nebo Kooperativa.

Siemens – stánek č. 32
Siemens patří mezi největší elektrotechnické frmy v České republice a již
více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou
moderních a inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se
řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a
služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru.
Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury,
průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. Portfolio
Siemens dále pokrývá řešení pro oblast energetiky, dopravy, technologie
budov a zdravotnictví.

Soytec – stánek č. 23
Jsme specialisté na tvorbu a aplikaci komplexních informačních systémů
pro klienty z nejrůznějších oblastí. Realizujeme projekty, které měřitelně
zvyšují hodnotu Vašeho podnikání. Máme klienty v dalších devíti
evropských zemích. Spojením služeb manažerského poradenství jsme se
stali pro Vás partnerem, který rozumí nejen podnikání zákazníka nebo jen
IT, ale oběma zároveň.

DEN FIREM PRO MATEMATIKU A
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Škoda Auto - stánek č. 7
ŠKODA AUTO patří mezi nejstarší výrobce automobilů na
světě a je největším tuzemským zaměstnavatelem. Bez
velkého IT oddělení by však nebylo možné vyrobit jediné
auto, oblast IT je tak pro fungování automobilky klíčová.
Sofstikované informační a výpočetní systémy řídí její chod
od fáze vývoje nových modelů, přes výrobu dílů a komponentů, konečnou
montáž, logistiku, až po prodej a následnou poprodejní péči o zákazníky.
Samozřejmě se bez nich neobejde ani žádný z fremních obslužných
útvarů. Současná strategie směřování dalšího rozvoje automobilky si proto
již nyní vyžaduje mimo jiné i rozšíření oblasti IT o další specialisty a také
zcela nové IT profese. Vyrobit více než milion vozů ročně – to je možné
pouze díky těm nejlepším zaměstnancům, kterých si velmi vážíme. Naše
péče o zaměstnance se odráží i ve výsledcích prestižních průzkumů, kde
se pravidelně umisťujeme na předních příčkách jako TOP zaměstnavatel.

T-Mobile Czech Republic - stánek č. 11
Voláte, píšete nebo brouzdáte s námi po internetu už od roku
1996. Začínali jsme jako Paegas a roku 2002 vystoupili na mezinárodní
úroveň coby T-Mobile. Dnes je s námi 6 milionů zákazníků a díky nim jsme
jedničkou na českém mobilním trhu se silnou pozicí integrovaného ICT
operátora. Jsme členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche
Telekom, díky čemuž využíváme i její zázemí a zákazníkům nabízíme jen
samá nej. Vedle mobilních a fxních telekomunikačních služeb nabízí TMobile i široké portfolio IT služeb a řešení systémové integrace pro fremní
zákazníky a veřejnou správu.
Jaké to je u nás pracovat?
Na píchačky si u nás nehrajeme. Klidně si běž odpoledne zaběhat a večer
pak doděláš, co potřebuješ. Každý nový zaměstnanec si vybere jeden
z nejnovějších modelů telefonů a benefty dle svého gusta. Dbáme na
zdravotní životní styl našich lidí, máme interní kouče a T-Univerzitu.
Součástí naši fremní DNA je odvaha ke změnám, proaktivný přístup
k zákazníkům a fakt, že nás to spolu v našem týmu baví. Jestli ti je naše
fremní kultura blízká a myslíš, že bys k nám zapadnul/a, neváhej a dej
nám o sobě vědět. Získáš tak nejen skvělý tým kolegů Chceš se hlavně
věnovat studiu, práci nehledáš, ale chceš na sobě máknout? Své
vědomosti si nenecháváme jenom pro sebe. Přihlas se na naše workshopy,
přednášky, exkurzi, řekni o pomoc s diplomovou prací nebo buď mezi
prvními, kteří se dozví o super Trainee pozici. Sleduj náš facebook T-Mobile
Campus.
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Valeo - stánek č. 5
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě
sebeparkovacích aut, adaptivního tempomatu, nebo
hlídání mrtvého úhlu. Patříme mezi průkopníky ve vývoji
algoritmů pro autonomní auta a systémů aktivní ochrany
a asistence řidičů. Naším cílem je zvyšování bezpečnosti automobilů za
pomoci moderních elektronických technologií. Na bázi radarů, laserových
skenerů, kamer rozpoznávajících obraz a ultrazvukových senzorů
monitorujeme okolí vozidla. Pražské R&D centrum nabízí veškeré
technické i komfortní zázemí pro vývojáře, aby zažili a zajistili vývoj od A
do Z, včetně vlastního reálného testování.

Wargaming – stánek č. 38
Wargaming Czech Republic, the newest addition to the
Wargaming Empire, will become one of the strongholds for
the company’s operations, across two ofces in Prague and Brno.
Wargaming Prague is focused on QA, Business Intelligence’s Data
Warehouse, Distributed Development World of Tanks, Back ofce support,
Global Procurement and Legal services. Wargaming Brno is focused on
prototyping and development of World of Tanks gameplay. Wargaming
boasts a friendly and fun environment where you’ll collaborate on cutting
edge projects with colleagues from around the globe. We trust and
recognize the expertise of our employees and ofer exceptional
opportunities for professional growth, ensuring that you grow as we grow.

Wish-Platyorm – stánek č. 37
Jsi duší digitální nomád? Děsí Tě vyhlídky na pevnou
pracovní dobu, povinnost sedět každý den na stejné
židli a práce na nezajímavých projektech, které Ti
přidělil šéf?
Naprosto Tě chápeme! Proto jsme založili online portál
pro vývojáře, kde si můžeš vybírat z balíčků práce zadaných řadou klientů.
Pracuješ, když se Ti to hodí, odkudkoliv chceš a na čem chceš - projekty se
liší zadáním, náročností i technologiemi.
Je jedno, jestli si potřebuješ přivydělat, chceš se učit a rozvíjet nebo hledáš
stálou práci. S námi máš kontrolu nad svým časem a příjmy jen Ty.

