Programator Javascript
Proiect
CRIsoft dezvoltă aplicații de business pentru clienți medii și mari din diverse domenii: comerț, producție,
utilități. Între clienții noștri se regăsesc Mobexpert, Farmexim/Helpnet, Lemet, Enel, companiile de apă
din Brașov, Iași și Târgu Mureș. Într-o piață dominată de outsourcing, CRIsoft este una dintre puținele
excepții, care dezvoltă propriile produse software printr-o activitate de cercetare continuă.
Aplicațiile sunt dezvoltate pe baza unui framework propriu, crosweb, care este scris în Java și Javascript,
și a bazei de date Oracle. Ele rulează pe infrastructura de la clienți sau hosted la noi și în ultimii 2 ani am
trecut la folosirea infrastructurii de cloud publice de la AWS.

Post
Căutam un programator Javascript care se lucreze în echipa de dezvoltare a framework-ului crosweb.
Postul implică:
• Dezvoltarea de componente de interfață generice, care colaborează cu componentele de
backend scrise în Java și Oracle SQL
• Creativitatea și dorința de a învăța sunt esențiale, pentru că este vorba de imaginat și creat
lucruri noi, nu de scris aplicații pe baza cerinței unui client
• Analiza cerințe, propunere soluție, implementare tehnică, testare
• Mentenanță și optimizări pe soluțiile existente

Cerințe
•

•

•

Cunoștințe specifice:
o Javascript nivel mediu
o CSS/HTML și DOM
o jQuery, Bootstrap, Material design, Ajax
Cunoștințe generale:
o Experiență cu sistem de source control, preferabil Subversion (Git acceptabil)
o Experiență cu sistem de gestionare issues/proiecte (preferabil Jira)
Constituie avantaj:
o Experiență cu un alt framework JS: Angular, VueJs, etc.
o SQL nivel de bază
o Java nivel de bază
o Experiență cu un server de aplicații J2EE (preferabil Tomcat)

Avantaje
•

Lucrul la conceperea și dezvoltarea unui produs generic este mult mai satisfăcător decât lucrul la
comandă într-o companie de outsourcing
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•
•

Dezvoltarea profesională este mult mai amplă atunci când lucrezi la dezvoltarea unui framework
față de scrierea de site-uri sau aplicații specifice
Mediu de lucru flexibil, cu posibilitatea de a lucra remote, fără birocrație și restricții artificiale,
orientat spre inovație și creativitate
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