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ASP.NET C# programátor 

MVC, RazorPages, WebForms, REST API 
 

Připojte se k týmu společnosti Patria Finance, a.s.  

Patria Finance, a.s. je významný obchodník s cennými papíry a člen jedné z největších a 

nejúspěšnějších finančních skupin v Evropě. V současné době hledáme vhodného kandidáta na pozici 

"ASP.NET C# programátor". V našem týmu se dobře uplatní zkušený senior, tak i nadaný začátečník. 

Seniorům dokážeme nabídnout samostatné vedení zajímavých projektů s podporou podpůrného 

týmu. Začátečníci či studenti naopak prací v našem týmů získají cenné zkušenosti s možností 

odborného růstu a dalšího vzdělávání. 

Co nabízíme? 

 Přátelské prostředí – aktuálně vyvíjíme ve dvou čtyřčlenných týmech a snažíme se o agilní pojetí 

vývoje. 

 Flexibilní pracovní dobu, kde jsou přesčasy naprostou výjimkou, možnost práce z domova. 

 Individuální přístup k potřebám jednotlivých pracovníků, aby každý mohl co nejvíce uplatnit svůj 

potenciál. 

 Zábavnou práci při vývoji vícevrstvých aplikací za použití nejnovějších technologií. 

 Odladěnou vývojářskou metodiku TFS2018, Git, interní nuget server, CI/CD. 

 Práci s platformou Microsoft. Naše aplikace běží na vlastních serverech, o které se starají naši 

systémoví inženýři. 

 25 dní dovolené + 5 sickdays, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, zvýhodněné 

produkty skupiny Patria a ČSOB, notebook, mobil s neomezeným tarifem, team buildingy, …. 

 Roční bonusy dle jasně nastavených KPI. 

Co očekáváme? 

 Chuť vytvářet kvalitní aplikace. 

 Dobrou znalost ASP.NET: MVC, RazorPages, WebForms, REST API. 

 Znalosti Microsoft SQL Server a T-SQL výhodou. 

 Znalosti frontendových frameworků JQuery, Angular, React, Bootstrap jsou výhodou. 

Preferujeme plný úvazek, ale akceptujeme osobní omezení. Kanceláře najdeš na Jungmannově 24, 

Praha 1. V létě se budeme stěhovat do nové budovy ČSOB na metru Radlická. Pokud nás zaujmeš, 

tak můžeš nastoupit ihned. V případě potřeby budeme trpěliví a počkáme (např. po výpovědní dobu 

z dosavadního zaměstnání). 

Chceš to s námi zkusit? 

Kontaktuj nás na hrabetova@patria.cz. Pošli nám, proč bys chtěl u nás pracovat, strukturovaný 

životopis a krátkou ukázku tvého zdrojového kódu (stačí 1-2 soubory). 

Odesláním svého životopisu potvrzujete, že jste se obeznámil/a s údaji o zpracování 

Vašich osobních údajů uvedených v Informačním memorandu pro uchazeče zde. 
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