Η Knowledge Broadband Services AE στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας που έχει με την
UniSystems AE για το Patras Remote Development Center διοργανώνει τον Σεπτέμβριο στις
εγκαταστάσεις της στην Πάτρα

Autumn Code School
Σε έναν μηνιαίο εντατικό κύκλο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι μελλοντικοί μας
συνεργάτες θα εκπαιδευτούν από έμπειρους απόφοιτους CEID στις παρακάτω τεχνολογίες:
•
•
•

•
•

Single Page Applications
JavaEE Applications & APIs
Front End technologies (angular.io)

Automated testing
Agile processes & tools

Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών με χρήση RDBMS
και επιθυμητή (όχι απαραίτητη!) η βασική γνώση, κάποιου technology stack με έμφαση στο Web
Development. Παραδείγματα – όχι περιοριστικά:
•

Backend
o Java / JVM: ένα εκ των Spring
Framework / JavaEE / JSF / JAX-RS
/ Grails / Play Framework
o ASP.NET / C#
o NodeJS / ExpressJS ή SailsJS ή
Hapi ή Koa
o Python / Django
o Ruby / Ruby on rails

PHP / Laravel
GoLang / Revel
… your favorite backend stack
here …
Frontend
o JavaScript (ES6) / TypeScript
o AngularJS, Angular, Vue.js, React
o … your favorite front end stack
here …
o
o
o

•

Με το πέρας της εκπαίδευσης θα υπάρξουν ευκαιρίες άμεσης απασχόλησης στο παραπάνω
development center, σε Projects τεχνολογίας αιχμής για κορυφαίους πελάτες στην Ευρώπη.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν άμεσα στο jobs@knowledge.gr, με subject “Για
τις θέσεις Autumn Code School (2019AUTSC)”:
1. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
2. cover letter περιγραφής της εμπειρίας ή του ενδιαφέροντός τους με όσα από τα παραπάνω
αντικείμενα έχουν τυχόν ασχοληθεί (ακαδημαϊκά, εργασιακά ή στον προσωπικό τους χρόνο).
Οι υποψήφιοι / ες θα πρέπει να διαθέτουν ορίζοντα παραμονής στην Πάτρα για τουλάχιστον 2 έτη.
Η αγγελία απευθύνεται σε 4οετείς φοιτητές, τελειόφοιτους, απόφοιτους και μεταπτυχιακούς
φοιτητές του CEID.
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