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JAVA DEVELOPER PRO
ALGORITMICKÝ TRADING
(M/Ž)
Tvořte s námi budoucnost energetiky. Hledáme kolegyně a kolegy, kteří s námi

budou zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a čistou energii zákazníkům a celé

společnosti.

Do týmu pro vývoj vysoce dostupných a škálovatelných tradingových aplikací

hledáme programátora/ku, který/a bude spolupracovat na dodávkách aplikací na

technologiích Java, Spring Boot a databázích PostrgreSQL nebo Oracle. Bude se

podílet na rozvoji a implementaci IT řešení na podporu obchodování s komoditami

a setkávat se s novými IT technologiemi a rozvíjet své dovednosti v jednom

z nejzajímavějších oborů - tradingu.

 ČEZ, a. s. Duhová 425/1, 140 00  Praha-Michle

Práce na plný úvazek

MÁM ZÁJEM

268  VOLNÉ POZICEO
Skupině
ČEZ

Studenti
a absolventi

268  VOLNÉ POZICE
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Co u nás budete dělat?

Vývoj – programování, testování, dokumentaci

Hlavní činnost bude zaměřena na návrh, vývoj a rozvoj aplikace pro

automatizované obchodování komodit (elektřina, plyn, povolenky, …) –

algoritmický trading

Jste ten pravý kandidát / ta pravá kandidátka?

Máte vystudovaný obor v oblasti IT?

Programoval/a jste nebo jste se podílel/a na vývoji rozsáhlejších

systémů?

Ovládáte objektové programování (JAVA) a SQL nebo skriptovací jazyky?

Oblast Tradingu je velmi dynamická, s velkou možností zapracování

Vašich vlastních přístupů a návrhů. Chtěli byste ve vaší práci mít velkou

míru autonomie?

Nebudete v tom sami – vývoj probíhá s významnou účastí našich

zkušených a úspěšných traderů

Jste konstruktivní a rád/a hledáte řešení a východiska?

Do you speak English?

Co požadujeme:

VŠ vzdělání - obor v oblasti IT

Samostatnost, svědomitost, inovativnost – budete pracovat na jedinečné

aplikaci, která musí být stabilní, rychlá a bude vydělávat desítky až stovky

miliónů korun

Výbornou znalost JAVA

Komunikativní angličtinu – pro denní komunikaci s anglicky mluvícími

kolegy


