Η Megaventory, αναζητά για το γραφείο της στην Αθήνα:

JUNIOR BACKEND DEVELOPER
ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
H Megaventory είναι μια startup ανάπτυξης software που
βελτιώνει την καθημερινότητα των εργαζόμενων στις
εμπορικές επιχειρήσεις. Το πετυχαίνει αυτό προσφέροντας μια
ευέλικτη εφαρμογή ERP για την διαχείριση των εμπορικών και
κατασκευαστικών διαδικασιών μιας εταιρίας.
Κάθε μέρα εκατοντάδες υπάλληλοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή
μας για να διεκπεραιώσουν παραγγελίες πελατών, να
αναπληρώσουν και να παρακολουθούν το απόθεμά τους αλλά και
να διαχειρίζονται την παραγωγή και τα στάδια μεταποίησης της
εταιρείας τους. Η Megaventory είναι μία από τις πρώτες startup
στο χώρο του Software as a Service (SaaS) ERP και έχει καταφέρει να
εδραιωθεί με πελάτες σε πάνω από 40 χώρες χωρίς εξωτερικό
δανεισμό ή χρηματοδότηση.
Από αυτή την προνομιακή θέση συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το
προϊόν μας και να το εμπλουτίζουμε με νέα χαρακτηριστικά με
βάση το όραμα μας και το συνεχές feedback από τους πελάτες μας.
Για την υλοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών ενδιαφερόμαστε
να απασχολήσουμε και να εκπαιδεύσουμε έναν τελειόφοιτο ή
πρόσφατο απόφοιτο στα πλαίσια μιας πρακτικής θέσης.
H πρακτική άσκηση μπορεί να διεξαχθεί στα πλαίσια προγράμματος
χρηματοδότησης από τη Σχολή ή το ΕΣΠΑ ή με κάλυψη του
κόστους της από την Megaventory. Ο εκπαιδευόμενος θα
απασχοληθεί στο ελληνικό γραφείο της εταιρείας στην Αθήνα (δίπλα
στο μετρό).

H επιτυχής πρακτική υπό προϋποθέσεις μετατρέπεται σε
πρόσληψη. Όλοι οι υπάλληλοι μας έχουν περάσει από το στάδιο της
πρακτικής.
Απαραίτητα προσόντα:
● Επαρκής
γνώση
εννοιών
αντικειμενοστρεφούς
προγραμματισμού (κατά προτίμηση σε asp.net και C#/vb.ΝΕΤ)
● Επαρκής γνώση βάσεων δεδομένων (κατά προτίμηση σε SQL
server)
● Γνώση HTML, CSS και Javascript
● Εξοικείωση με AJAX και σχετικά framework (jQuery)
● Εξοικείωση με λογισμικό για version control (κατά προτίμηση
github)
● Εξοικείωση με κάποιο IDE (κατά προτίμηση Visual Studio)
● Πολύ καλό χειρισμό της Αγγλικής γλώσσας, γραπτά και
προφορικά
Επιθυμητά Προσόντα:
● Εξοικείωση σε ανάπτυξη λογισμικού είτε για ακαδημαϊκά είτε
για επαγγελματικά project
● Ενεργός github, stackexchange ή άλλος σχετικός λογαριασμός
● Πιστοποιήσεις ή παρακολουθήσεις online courses (Udemy,
Coursera, TreeHouse, κλπ)
● Εξοικείωση με επιπλέον frameworks, API, SDK και τυχόν άλλες
σχετικές τεχνολογίες
Περιγραφή Καθηκόντων:
● Ανάπτυξη λειτουργικότητας στο κυρίως λογισμικό του
Megaventory και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών σε αυτό
● Ανάπτυξη διασύνδεσης του λογισμικού του Megaventory με
λογισμικά τρίτων εταιρειών μέσω API
● Έλεγχος του λογισμικού του Megaventory πριν αυτό βγει στην
τελική του έκδοση και γίνει διαθέσιμο στις επιχειρήσεις που το
χρησιμοποιούν

● Δημιουργία και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων περιφερειακών
της κύριας εφαρμογής (πχ. Του Blog, των Partners, του API και
άλλων micro-sites)
Τα διαθέσιμα project βρίσκονται εδώ με περισσότερες λεπτομέρειες:
http://bit.ly/2NP2XFu
Απολαβές:
● Προοπτική περαιτέρω συνεργασίας πέρα από τα πλαίσια της
πρακτικής άσκησης. (Όλοι οι υπάλληλοι μας έχουν περάσει
από το στάδιο της πρακτικής)
● Διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης σε πολλά επίπεδα πριν την
έναρξη της πρακτικής
● Απόκτηση πρακτικών και άμεσα εμπορεύσιμων γνώσεων και
εμπειριών
● Υποστήριξη και καθοδήγηση για επιτυχή ολοκλήρωση της
πρακτικής άσκησης
● Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του χώρου και
δικτύωση
● Απόκτηση εμπειρίας στη συνεργασία με επαγγελματίες από
εταιρείες από όλο τον κόσμο
● Χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών
● Χαλαρό ωράριο με έμφαση στα αποτελέσματα αντί την τυπική
διεκπεραίωση
● Εμφανής και άμεσος αντίκτυπος της παραγόμενης δουλειάς
σε όλη την παγκόσμια πελατειακή βάση
● Εργασία σε ένα ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον
Η πρακτική στη Megaventory σημαίνει πρακτικές γνώσεις και
εμπειρία και την ευκαιρία η εργασία που παράγεται να έχει
ουσιαστικό αντίκτυπο σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Όσοι
ενδιαφέρονται για κάτι διαφορετικό από μια τυπική πρακτική σε μια
τράπεζα ή μια ασφαλιστική ή μια οποιαδήποτε απρόσωπη
πολυεθνική μπορούν να μάθουν περισσότερα για εμάς στο
https://megaventory.com.

Μπορείτε να δείτε στο Glassdoor τι έχουν να πουν άλλοι φοιτητές
που έκαναν πρακτική και υπάλληλοι για το να δουλεύει κανείς στην
εταιρεία μας: http://bit.ly/2DB6H8M
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν στο info@megaventory.com
το βιογραφικό τους αναγράφοντας BCKND-INT στο θέμα του email ή
συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: http://bit.ly/2GJScP9

