
Πρακτική Άσκηση ως Junior Developer

Ποιοι είμαστε?
Στην έμπειρη ομάδα της Ferryscanner, διασφαλίζουμε ότι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο θα βρουν και
θα κλείσουν στην ιστοσελίδα μας τα πιο οικονομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Είμαστε νέοι και νέες με
ανήσυχο πνεύμα και πάθος για την τεχνολογία, τον τουρισμό και την καινοτομία. Αναπτυσσόμαστε
συνεχώς, γι’ αυτό και ψάχνουμε ενθουσιώδεις φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση στο τμήμα προγραμματιστών (developers/software engineers).

Τι ψάχνουμε;
Δυναμικούς και ταλαντούχους φοιτητές με καλή γνώση αγγλικών και σπουδές στον τομέα της
Πληροφορικής/ Μηχανικών Η/Υ κτλ. (Engineering, Computer Science) που αναζητούν εταιρεία για την
υποχρεωτική πρακτική άσκηση. Έχεις ομαδικό πνεύμα, μαθαίνεις εύκολα καινούργιες τεχνολογίες και
σου αρέσει να εξελίσσεσαι; Σε ενθουσιάζουν οι online εφαρμογές και Θα ήθελες να δημιουργείς
εφαρμογές web? Σε θέλουμε!

Γιατί η Ferryscanner;
-Θα αποκτήσεις γνώση και εμπειρία χρησιμοποιώντας τις παγκόσμιες πρακτικές και την πιο καινούργια
τεχνολογία.
-Θα δουλέψεις με άλλους developers με εμπειρία πάνω από 15 χρόνια και θα μάθεις σωστές αρχές
προγραμματισμού.
-Θα εργαστείς σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, με νέους, δυναμικούς ανθρώπους που σκέφτονται
δημιουργικά. Θα μάθεις να εργάζεσαι σε ένα γρήγορο, δυναμικό περιβάλλον.
-Θα δουλεύεις πάνω σε ιστοσελίδα που έχει χιλιάδες χρήστες καθημερινά.
-Θα εργαστείς σε εταιρεία που χρησιμοποιεί κυρίως PHP και JAVA και διαθέτει βάσεις δεδομένων
MySQL καθώς και NoSQL.
-θα έχεις ως ευθύνες το maintenance της εφαρμογής, θα κάνεις troubleshoot τυχόν προβλήματα, αλλά
και με τη σωστή καθοδήγηση θα μπορείς να δημιουργείς νέα features, τα οποία θα έχουν ως στόχο τη
συνολική βελτίωση της εφαρμογής και εν τέλη των δικών σου δεξιοτήτων.
-Θα έχεις προοπτική full time πρόσληψης στο τέλος της πρακτικής ως αποτέλεσμα καλής συνεργασίας
και αποδοτικότητας.
-Θα εργαστείς στα νέα, υπερσύγχρονα γραφεία μας στην καρδιά της Αθήνας.
-Θα μπορείς να φέρνεις μαζί στο γραφείο το σκυλάκι σου.
-Θα έχεις ως αντικείμενο ένα από τα ωραιότερα πράγματα στον κόσμο ... τα ταξίδια!!!

Κάνε την αίτηση εδώ: https://ferryscanner.recruitee.com/o/junior-developer
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