
	  

Programátor - C # .NET "ODPADNÁTOR" 
 
Říka se, že každý tady má po sobě něco zanechat - nějaký odkaz. Tak jsme se do toho pustili i my a 
abychom to mohli naplno spustit, chybí nám jeden z TOP nejdůležitějších lidí do týmu, "ODPADNÁTOR". 
Hledáme člověka, který bude součástí pokroku, přiloží ruku k dílu a změní s námi svět odpadového 
hospodářství! Ano, bude to oblast odpadů a budete mít šanci programovat systém, který chceme aby 
patřil mezi TOP na Českém a následně na Evropském trhu. Dává Vám to smysl a chtěli byste zde takový 
odkaz zanechat? Pokud ano, čtěte dál. 
 
Vaše mise: 

• Tvorba a rozvoj evidenčního systému odpadů a účast na celém životním cyklu projektu 
• Programování specifických modulů  
• Návrh a implementace datových struktur a aplikací (včetně mobilních) 
• Optimalizace a personifikace pro konkrétní zákazníky na základě jejich charakteristik a 

požadavků 
 

Budete pracovat s těmito technologiemi: 
• C # .NET 
• MS Visual Studio 
• MS SQL (T-SQL) 

 
Termín zahájení: 

• Ideálně ihned nebo nejpozději do 1.4.2017. 
 

Co můžete získat? 
• Flexibilní nastavení místa/času, výkonu práce po zkušební době (včetně home office) 
• Práce v příjemným pracovním prostředí v centru Brna v C # kolektivu  
• Individuální bonusový sytém  
• Volnost a svobodu v implementaci tvých myšlenek ihned do praxe  

 
Roger that! 
Své podnikatelské aktivity společnost EPRIN chápe jako schopnost pružně reagovat na existující 
poptávku a přání zákazníků. Ověřené přínosy čárových kódů, 2D kódů a RFID motivují klienty k jejich 
implementaci v mnoha odvětvích lidské činnosti. Právě zde jsme se spojili s inovativní a perspektivní 
společností JRK BioWaste Management, která je odborník v oblasti odpadového hospodářství 
(www.meneodpadu.cz). Jejich posláním je snižovat množství směsného komunálního odpadu, 
předcházet jeho vzniku a zvyšovat míru třídění. Využití našich služeb je limitován pouze naší společnou 
fantazií - umíme technologie přimět k naplnění jakékoli odvážné myšlenky a tou je i tento evidenční 
systém. 
 

Pojďte s námi změnit svět odpadů! Zašlete nám svůj životopis na adresu kariera@eprin.cz a my Vás 
budeme kontaktovat. 

 

           


