DEVELOPER Android
Locație
București, sau oriunde în România în full remote.

Echipă
Înființată în 2014, Soft-to-you este în continuă dezvoltare și numără printre
clienții săi companii europene cunoscute, de la start-up-uri și până la bănci,
operatori telecom și furnizori de energie.
De-a lungul timpului, am format o echipă de experți capabili să propună și să
implementeze soluții de calitate pentru cele mai variate nevoi din domeniul
IT.
Ambiția noastră este să demonstrăm că offshoring-ul este în primul rând o
modalitate pentru clienți de a avea acces la persoane talentate și că produce
soluții tehnice de calitate.

Misiune
Alături de Soft-to-you veți participa la dezvoltarea de aplicații pentru clienți
în calitate de Developer Android. Printre misiunile dumneavoastră se
numără:
● Arhitectura și conceperea aplicațiilor
● Asigurarea rolului de Lead developer
● Urmărirea proiectului pe întreaga durată și atingerea obiectivelor
● Evaluarea de noi tehnologii
● Realizarea de prototipuri și machete de aplicații
● Sintetizarea și împărtășirea cunoștințelor
● Gestionarea eficientă a timpului
● Formarea developerilor juniori

Candidatul ideal
Sunteți o persoană pasionată (cu adevărat) de programare, serioasă și
dornică să evolueze în acest domeniu prin îndeplinirea task-urilor care pot lua
des forma unor provocări.
Cunoașteți bine limbajele de programare Kotlin și Java și întreg ecosistemul
de dezvoltare Android (tool-uri, framework-uri, IDE, etc.).
Aveți deja o experiență reușită în dezvoltarea și publicarea unei aplicații
Android.
Cunoașteți bine platforma Android, dar sunteți în continuare curios să
cunoașteți și alte medii tehnologice, fie că e vorba de programare nativă sau
multi-platformă.

Vă interesează arhitectura și calitatea codului, dar sunteți de asemenea atent
la calitatea produsului final și a experienței utilizatorului.
Vă place să învățați și să vă împărtășiți cunoștințele.

Contract
Postul este bazat în București, dacă vă doriți să lucrați “la birou”, sau …
oriunde, dacă vă interesează lucrul permanent la distanță.
Suntem deschiși oricărei forme de colaborare, contract de muncă sau
contract de prestări servicii cu PFA / SRL. În ambele cazuri, propunem
contracte pe perioadă nedeterminată.
Remunerație :
● Salariu între 1200 € și 2400 € net lunar, în funcție de experiență.
● Pentru varianta PFA / SRL, între 2000 € și 4000 € lunar, în funcție de
experiență.

Contact
Trimiteți-ne CV-ul la adresa recrutare@soft-to-you.com și vă contactăm noi.

