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ŠTUDENTSKÁ PRAX, STÁŽ, BRIGÁDA 

 

SFÉRA, a.s. 

Aplikačný programátor 
 

TWIN CITY, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava 

Druh pracovného pomeru 

prax + konzultácie diplomovej práce, brigáda, stáž 

Termín nástupu 

ASAP 

Ponúkaný plat  

dohodou 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Účasť na vývoji systémov od návrhu až po 

testovanie.  

Tvorba webových aplikácií.  

Výhody, benefity 

Zaujímavá práca na významných projektoch pre 

veľkých zákazníkov v oblasti energetiky, dopravy 

a priemyslu. 

Odborné vzdelávanie, osobný a profesionálny 

rozvoj.  

Perspektíva profesionálneho rozvoja a kariérneho 

rastu.  

Prístup k najnovším IT technológiám.  

Zázemie významnej a stabilnej spoločnosti 

zameranej na kvalitu.  

Firmou podporované športové aktivity.  

Individuálny prístup k zamestnancom.  

Výborný tím po odbornej i ľudskej stránke zameraný 

na zodpovednosť.  

Flexibilný pracovný čas. 

 

Požiadavky na uchádzača 

Vzdelanie 

stredoškolské s maturitou, študent VŠ 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

 

Vzdelanie v odbore 

IT 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - mierne pokročilý 

 

Počítačové znalosti  

ASP.NET- základy 

C# - základy 

JavaScript – pokročilý 

HTML – pokročilý 

CSS – pokročilý 

SQL - základy 

Požadovaná prax 

Pozícia je vhodná aj pre absolventa, študenta VŠ 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Skúsenosti s vývojom webových aplikácií 

Znalosť relačných databáz 

 

 

O spoločnosti 

Sféra, a.s., je softvérová spoločnosť dodávajúca 

informačné systémy pre veľké spoločnosti. 

Spokojnosť zákazníkov dosahujeme poskytovaním 

komplexnej podpory vo všetkých krokoch životného 

cyklu informačných systémov. 

 

Používanie progresívnych technológií 

zabezpečujeme kvalifikovaným tímom, spoluprácou 

a partnerskými vzťahmi s poprednými svetovými 

dodávateľmi informačných technológií.  

 

Pretože dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné 

softvérové riešenie je len jedným z predpokladov 

úspešnosti informačného systému, veľký dôraz 

kladieme na poskytovanie kvalitných a komplexných 

služieb súvisiacich s nasadením a prevádzkou 

informačného systému. Kvalitné služby môžu 

poskytovať len pracovníci, ktorí okrem hlbokej 

znalosti aplikačných programov a systémového 

prostredia poznajú podrobne pracovnú i odbornú 

problematiku zákazníkov. Z tohto dôvodu budujeme 

pre dlhodobú spoluprácu s veľkými podnikmi tímy 

špecialistov pre rozhranie profesných požiadaviek a 

možností informačného systému. 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Hacurová 

Tel.: 0904 430 629 

E-mail: lucia.hacurova@sfera.sk 

tel:0908146572
mailto:lucia.hacurova@sfera.sk

