Η εταιρία προγραμματισμού Thanpa με έδρα τη Δράμα, ψάχνει για
front-end developers που θα ενισχύσουν την ομάδα της. Αν είσαι ένας
από αυτούς, θα σου δοθεί η ευκαιρία να δουλέψεις σε μεγάλα project
που ακολουθούν την τελευταία τεχνολογία και χρησιμοποιούνται από
χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά.

Περί της ομάδας Front End
Κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε τους χρήστες των προϊόντων μας να έχουν μια όσο καλή γίνεται
εμπειρία γιατί πιστεύουμε πως αυτό είναι και ο λόγος που οι χρήστες αυτοί επιλέγουν τα προϊόντα μας.
Θα δουλέψεις με προγραμματιστές και αναλυτές για να κάνεις πραγματικότητα κάθε ιδέα!
Για εσένα
Είσαι ένας καλός front-end developer που ψάχνει πάντα να κάνει τη δουλειά του πιο όμορφη και πιο
εύχρηστη. Σου αρέσουν οι συζητήσεις για HTML και CSS αφού είσαι ειδικός και στα δυο! Είσαι
ενθουσιασμένος με το γεγονός του ότι το web δεν έχει όρια και πιστεύεις πως μπορείς να χτίσεις
πράγματα που θα χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες! Πολλές από τις δουλειές που έχεις να
δείξεις δεν είναι generic templates αλλά ιστορίες που σου αρέσει να λες και σου προκαλούν θαυμασμό
αλλά και απογοήτευση… μιας και κάθε επόμενη δουλειά είναι καλύτερη από την προηγούμενη!!
Τι πρέπει να έχεις
●

Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στο UX design.

●

Άριστη γνώση τεχνολογιών front-end: HTML και CSS

●

Ενθουσιασμό για εργασία σε ένα περιβάλλον που δουλεύει για το προϊόν.

●

Θέληση να μάθεις πως δουλεύουμε τον κώδικα μας και πως κάνουμε subversioning.

Τι προσφέρουμε
●

Ανταγωνιστικός μισθός.

●

Οικονομική ενίσχυση για την μεταφορά σου στη Δράμα.

●

Πληρωμή ΜΜΜ σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά σου από και προς το
γραφείο.

●

24 ημέρες άδεια.

●

Ευκαιρίες για να παρακολουθήσεις εσωτερικό training και πληρωμή των εξόδων από κάθε
certification που επιτυγχάνεις

●

Ευχάριστο, με διεθνή κουλτούρα εργασιακό περιβάλλον που ακολουθεί το moto: work hard,
play hard.

Θέλεις να δοκιμάσεις? Αν πιστεύεις πως είσαι ο τέλειος υποψήφιος, στείλε το portfolio σου, το CV και
ένα κείμενο που εξηγείς για πιο λόγο θέλεις αυτή τη δουλειά στο e-mail: jobs@thanpa.com.

