
 
  

  

 
 

  

Chceš vyvíjet aplikace, které chrání lidské životy a majetek? Hledáš stabilní práci, která nekončí jedním 
projektem. Chceš uplatnit své nápady v návrzích nových produktů? Pak hledáme právě tebe!

NAM system, a.s. je předním českým výrobcem technologií pro monitorování objektů a osob. Pro naše 
oddělení vývoje SW produktů, hledáme šikovného programátora/ku backend API rozhraní.
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Znalost technologií, které používáme – Java SE, EE, Spring
Pokud jsi již pracoval s PHP, DB SQL/NoSQL, budeš mít výhodu
Měl bys mít zájem o studium nových technologií

CO OD TEBE OČEKÁVÁME?

•

 

 

  

•

 

CO TĚ U NÁS ČEKÁ?

Zapojíme tě do rozvoje aplikací pro bezpečnostní monitorovací centra
Budeš vyvíjet nová řešení pro pomoc lidem v ohrožení života
Budeme společně hledat cesty, jak vytvářet uživatelsky přívětivé aplikace
Budeme ti předávat maximum informací pro rychlé zapracování
Poskytneme ti prostor pro tvůj kariérní růst a vzdělávání
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Na začátku získáš znalosti našeho jedinečného řešení pro monitorování objektů a osob
Během pár týdnů se plně zapojíš do projektů a budeš plnohodnotným členem týmu 
Věříme, že práce tě bude dlouhodobě bavit a uvidíš její užitek 

ČEHO SPOLEČNĚ DOSÁHNEME?
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Programátor/ka backend API -
aplikace pro monitorování objektů a osob
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Práci na hlavní pracovní poměr
Práci na dlouhodobých projektech
Flexibilní pracovní dobu
5 týdnů dovolené
2 sick days k dovolené navíc
Možnost home office
Samostatnou tvůrčí práci
Zkušený kolektiv
Moderní a příjemné pracovní prostředí
Kurzy anglického jazyka na pracovišti
Vzdělávací kurzy
Firemní akce a volnočasové aktivity
Sleva na firemní výrobky/služby
Příspěvek na stravování
Relaxaci ve firemním krytém bazénu

NABÍZÍME
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NAM system, a.s. je předním českým výrobcem technologií pro monitoring a střežení objektů. 
Hledáme Konzultanta/ku zákaznické péče ONISYSTEM - GPS sledování a střežení vozidel pro jedno-
duché zpracování knihy jízd, pohybu a zabezpečení vozidel. Centrum zákaznické péče nepřetržitě 
obsluhuje zákazníky, zodpovídá dotazy a vyřizuje požadavky.
Tato pozice je příležitostí pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci. 

Chceš se stát součástí NAM system týmu?
Pokud ano, zašli svůj životopis, motivační dopis a vyplněný dotazník (najdeš jej na webu www.nam.cz 
v sekci Kariéra) na e-mail prace@nam.cz a uveď, o jakou pracovní pozici máš zájem. Oceníme, 
pokud přiložíš i aktuální fotografii. Lépe si na tebe vzpomeneme při vyhodnocování výběrových řízení.

Ve své žádosti prosím uveď:
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 výběro-
vého 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. 

ované vzdělání:  SŠ/VŠPožad 
Místo výkonu práce:   Havířov - Prostřední Suchá 

INFORMACE O POZICI
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