
 

 
 

REMANTE GROUP s.r.o. je významným hráčem na evropském trhu v oblasti repasovaných dílů 
pro automobilový průmysl, a právě hledá nadšence do svého týmu.   

Do našeho vývojového týmu hledáme posilu na pozici PHP vývojář, která nám pomůže s rozvojem 

firemního IS a stávajících webových/eshopových řešení. Hledáme nejen někoho, kdo má již praktické zkušenosti v 
této oblasti, dodržuje standardy a umí psát čistý a udržovatelný kód, ale také juniory/absolventy, kterým se umíme 
věnovat a pomáháme jim růst. Preferujeme výpomoc na částečný úvazek či IČO, pokud by Ti to však nevyhovovalo 
můžeme se domluvit i jinak. 

 
V našem týmu se snažíme sledovat moderní trendy vývoje a postupně je uvádět v praxi. Náš cíl je nezakrnět 

a jít stále kupředu, a proto se pravidelně účastníme školení a různých konferencí. Např. Reshoper, Marketing 
festival, PHPlive, Mini devfest atd. 
 

Co od Tebe očekáváme? 
• Praktickou zkušenost s programováním v PHP a MySQL. 

• Znalost některého MVC frameworku. 

• Alespoň základní znalosti používání gitu. 

• Chuť učit se nové věci. 

• Anglický jazyk na úrovni čtení/psaní technické dokumentace. 
 

Co Ti za to nabízíme? 
• Motivující finanční ohodnocení. 

• Pravidelné bonusy (u nás je skutečně dostaneš). 

• Home Office a pružná pracovní doba je samozřejmostí. 

• Tvůrčí práci s využitím moderních technologií a velký prostor pro seberealizaci. 

• Možnost učit se od zkušenějších kolegů a získání praxe. 

• Zaměstnanecké výhody společnosti, teambuildingové akce (loni jsme byli za odměnu na Maltě, víkend 
v Beskydech, laser game, atd. atd.) 
 

S jakými technologiemi se u nás setkáš a jak pracujeme? 
• Všechny naše systémy běží na PHP 7.1, letos nás čeká přechod na PHP 7.3. 

• Interní IS je postavený na Zend Frameworku, s využitím Nette komponent. 

• Data máme primárně uloženy v MySQL. Pro přístup k nim používáme ORM Doctrinu, pro rychlé 
vyhledávání ElasticSearch, cachujeme do Redisu. 

• Testy píšeme v PHPUnit a v Codeceptin. 

• Frontend nám pohání HTML5, CSS3 (používáme preprocesor Sass) a JavaScriptový framework DOJO, 
postupně přecházíme na ES6 a vyšší. 

• Pro některé naše projekty využíváme Open Source řešení jako jsou WordPress či Prestashop. 

• Zatím jen ve vývoji využíváme Docker a pro nasazování do produkce Jenkins. 

• Provádíme pravidelné code review a dodržujeme standardy KISS, DRY, SOLID atd. 

• Pro verzování využíváme git a BitBucket. 

• Pokud některou z technologií neovládáš, nevadí! Zaučíme, pomůžeme, ukážeme. 
 

Jdeš do toho? 
Na hr@remante.com  nám pošli životopis, reference, odkaz na LinkedIN či github. Když přiložíš ukázku 

zdrojového kódu, nebude to na škodu. Ozveme se určitě! 

Víme, že schopný člověk se uplatní vždy - my Ti dáme příležitost. 

Kontakt: Květoslava Čižmárová, T: +420 731 447 512 
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