
 
 

 

 
 

 

 
 

  

Chcete vyvíjet aplikace, které chrání lidské životy a majetek? Podílet se na tvoření smysluplných
a zajímavých produktů? Nebaví vás být „jedním z mnoha“? Chcete na projektech uplatnit své nápady
a zapojit vlastní iniciativu?

Rozhodně čtěte dál.

NAM system, a.s. je předním českým výrobcem technologií pro monitorování objektů a osob.
Do našeho 7členného oddělení vývoje SW produktů hledáme šikovného programátora či programátorku 
na frontend UI rozhraní. 

 
  

 
 

 

 
 

  
 

 

CO MY ČEKÁME OD VÁS

 

CO VÁS U NÁS ČEKÁ 

Vaším hlavním úkolem bude vývoj našich vlastních bezpečnostních aplikací pro produkty: 

1Box

Mobilní a webové aplikace zejména pro bezpečnostní agentury, které usnadňují práci dispečerům, 
technikům nebo třeba zásahovým jednotkám. Dále aplikace pro ochranu a varování měkkých cílů
o hrozbách. Více na https://1box.cz/

HelpLivi

Mobilní a webová aplikace, která pomáhá v domovech pro seniory. Umožňuje tísňovou komunikaci
a rychlou a adekvátní pomoc, pokud senior potřebuje asistenci personálu. V současnosti přebudovává-
me a rozšiřujeme systém o další funkce: evidence práce, připomínky úkonů, možnost zakomponování 
dalších detektorů a senzorů do systému. Více na https://helplivi.cz/

Jedná se především o realizaci konkrétního zadání, nasazení a následnou péči o aplikaci na základě 
zpětné vazby od uživatelů a dále o optimalizaci kódu. Budete se podílet na tom, jak vytvářet uživatelsky 
přívětivé aplikace.

Na začátku získáte znalosti našeho jedinečného řešení bezpečnostních aplikací, budeme vám předávat 
maximum informací pro rychlé zapracování a během pár týdnů se zapojíte do projektů a stanete se 
plnohodnotným členem týmu.

• SŠ/VŠ vzdělání technického směru
• Znalost Angularu – podmínkou
• Zkušenosti s vývojem mobilních aplikací např. Ionic nebo Flutter – výhodou
• Práce v GitLab – výhodou
• analytické a koncepční myšlení

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!

Frontend vývojář – Angular


