
Розробник Java або JavaScript (ж/ч/i) 

Подготувати нiмецькi адмiнiстративнi органи для дiгiтального майбутнєго. Ви бажаєте стати 

iнновацiйною часткою цих структурних змiн? Наш продукт: цілісне програмне забезпечення, 

розроблене амбіційними та готовими до подальшого навчання розробниками. 

Computer - Beratungs - Gesellschaft mbH є компанією для розробки сучасних програмних рішень 

для потреб, орієнтованих на муніципальний сектор. Наша діяльність зосереджена на розробці 

та продажі програмного забезпечення для державного сектора. З моменту заснування компанії 

у лютому 1991 року наша сфера діяльності постійно розширюється. Поряд з зростанням 

асортименту програмного забезпечення, клієнтура розширилася та включає зараз міста, райони 

та відомства по всій Німеччині. Задоволення наших клієнтів гарантується індивідуальною 

підтримкою та швидкою реакцією. 

Щоб зміцнити нашу команду, ми шукаємо розробника програмного забезпечення (ж/ч/i) на 

повний робочий день. 

Після всебічного ознайомлення з нашими новими технологіями VOIS Ви будете брати активну 

участь у нових та подальших розробках програмних рішень для муніципального сектора. 

 

Завдання: 

- Самовiдповiдальний розвиток наших програмних продуктів 

- подальший розвиток наших спеціалізованих процесів з використанням сучасних технологій 

- самостійно оптимізувати наше програмне забезпечення шляхом постійного порівняння з 

вимогами замовника та найсучаснішими технологічними тенденціями 

- Контактна особа по технічним проблемам для межі спеціалізованих відділів 

Профіль: 

Ця посада підходить як для випускників, так і досвідчених кандидатів (ж/ч/i). Ми будемо раді 

адаптувати вступний курс до Ваших особистих умов. Важливо для нас: 

- Завершена освіта або професійна підготовка у сфері ІТ (альтернативно - відповідний 

професійний досвід). 

- добре знання бекенда: Java Enterprise Edition / Server, Servlets, HTTP-комунікації, SQL / JPA 

рамки, наприклад, Hibernate, знання OSGI / розробка сервісно-орiєнтованого програмного 

забезпечення 

або 

- глибоке знання інтерфейсу: JavaScript / Typscript, формат даних JSON, AJAX-комунiкацiя, HTML, 

DOM, CSS  

- бажано: контроль версії за допомогою GIT, контейнеризація з Docker 



 

ми пропонуємо: 

- гнучкий графік роботи 

- постійний трудовий договір 

- можливість працювати вдома (1 - 2 дні на тиждень) 

- 13-а зарплата 

- ваучери харчування на суму 100 євро (Sodexo) 

- 50 євро на паливо або трамвайний квиток 

- 40 € капiталоутворюючi пільги 

- страхування від нещасних випадків на підприємстві 

- просте спілкування (ми спілкуємося один з одним на ти та вільнi вiд дрес-коду) 

- індивідуальні можливості навчання та регулярні семінари, а також спеціалізовані конференції 

разом з нашими партнерськими компаніями (Developer Days) 

- дуже хороша робоча атмосфера (сильна колективна згуртованість) 

Ви зацікавились? Тодi подайте Вашу заявку на роботу зараз! Ми будемо раді познайомитися з 

Вами. 

 

CBG MBH 

Мартін Гербер 

 

0385/644880. 
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