
Solution Developer Junior 
Východoslovenská energetika Holding  

Informácie o pracovnom mieste 

Pridaj sa k úspešnej spoločnosti, ktorá podporuje technológie pre energetický svet budúcnosti! 

Buď súčasťou tímu, ktorý vyvíja a prevádzkuje aplikačné riešenia pre našu spoločnosť. 

 

Hľadáme do tímu kolegu, ktorý podporí náš DevOps tím. Ako silná a inovatívna energetická spoločnosť 

ponúkame priestor na sebarealizáciu, prácu na projektoch a ohodnotenie na základe dosiahnutých 

výsledkov. 

  

Ak: 

 máš základné skúsenosti s vývojom v jazyku Java alebo Python 

 máš analytické myslenie 

 si komunikatívny, rád pracuješ na projektoch a dodávaš inovatívne IT riešenia 

 zvládneš migráciu a portovanie do moderného prevádzkového sveta 

 zvládneš prípravu testovacích scenárov a testovanie (ISTQB) 

 si tímový hráč so zameraním na plnenie tímových i individuálnych cieľov 

 a hľadáš uplatnenie v rastúcom korporátnom IT tíme 

... si náš človek! :)  

   

Tvojou úlohou bude predovšetkým:  

 programátorské práce 

 analýza požiadaviek, návrh a implementácia riešenia 

 príprava testovacích scenárov a testovanie 

 prevádzka a podpora aplikácií 

 implementácia inovácií a automatizácie 

 školiaca a konzultačná činnosť 

  

Doplňujúce informácie: 

 Preferované programovacie jazyky:   Java, Phyton 

 Preferované skriptovacie jazyky:   Javascript, Bash, Perl 

 Preferované frameworky:   React.js, Angular, Maven, Spring 

 Middlware, ktorý používame:   IBM Websphere, BPM, FileNet, Docker, Kubernates, Apache Kafka, SAP XI 

 Naše databázy:   Oracle, PostreSQL, DB2, MongoDB, LevelDB 

 Podporné nástroje:   Gitlab, Jenkins, SonarQube, JIRA, Nagios, Prometheus, Helm 

 Používané formáty:   XML, CSV, YAML, JSON, HTML, AVRO 

 

 

 



Čo u nás nájdeš? 

Tešiť sa môžeš na zaujímavú a inovatívnu prácu v rastúcom energetickom biznise. Istotu nájdeš v skvelom 

kolektíve a v stabilite našej firmy. 

  

Motivovaný zamestnanec je pre nás najlepší zamestnanec, preto máš v našej spoločnosti možnosť rozvíjať sa 

vďaka zaujímavým odborným školeniam. 

  

Okrem toho ponúkame ďalšie skvelé benefity ako dni voľna naviac, dovolenku naviac, pružný pracovný čas, 

možnosť práce z domu, notebook s mobilom aj na súkromné účely, ozdravné pobyty, firemné akcie od športových 

turnajov po rodinné eventy, plesy a výlety a to nie je zďaleka všetko! 

  

Ak rád pomáhaš iným, budeš sa môcť zapojiť aj do mnohých dobrovoľníckych aktivít. 

  

Ponúkame prácu na plný úväzok v samotnom centre mesta Košice. 

 

Nástupná základná mzda je minimálne 1210 € brutto (1 480 € brutto je priemerná mzda zahrňujúca variabilnú 

odmenu) pri plnom úväzku. V závislosti od skúsenosti, úrovne expertízy a kvalifikácie kandidáta je výsledná 

základná mzda predmetom individuálnej dohody počas výberového konania. K základnej mzde je v celkovom 

ročnom príjme potrebné pripočítať odmenu za hospodársky výsledok spoločnosti a motivačné štvrťročné 

variabilné odmeny za plnenie vopred stanovených tímových a individuálnych cieľov. 

  

 Ak Ťa ponuka zaujala, určite nám zašli svoj životopis. 

 

Adresa spoločnosti 
http://www.vseholding.sk 

 

Kontakt 
Kontaktná osoba: Denisa Holečková 

Tel.: +421905898617 

E-mail: holeckova_denisa@vseholding.sk 

 

 
 


