www.mbyte.at

Anúncio de emprego:

Software Developer (f/m) com focus em aplicações Web
Se já terminaste os estudos (ou pretendes fazer uma pausa), ou se desejas mudar de emprego, e se tens
um espírito aventureiro que te faz querer conhecer um novo país, então vem trabalhar connosco.
Somos uma jovem empresa que chama-se Mbyte e está localizada em Linz (Áustria) http://www.mbyte.at/ , à qual eu próprio me juntei há quase 6 anos (e continua forte, o que demonstra
estabilidade e crescimento). Neste momento estamos à procura de mais pessoas para se juntarem a
nós.
Se ficares curiosa/o, entra em contacto connosco a partir do email: sandro.ventura@mbyte.at
Estamos disponíveis em realizar entrevistas por skype.

O teu perfil:
•
•

•

Sabes falar Inglês E/OU (&&/||) Alemão.
Possuis um grau académico (Curso
tecnológico, BS, Lic., MSc., Phd, outro.) na
área de desenvolvimento de software
OU mesmo não tendo nenhum “título”
consegues realizar o que pretendemos;
.NET, ASP.NET/Core, C#, MVC, WCF, SQL
Server, HTML, CSS, JS, REST, etc…;

As tuas responsabilidades:
•

De acordo com os teus conhecimentos,
poderá ser desenvolvimento „full-stack“,
ou apenas Frontend ou Backend;

Nós oferecemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente ambiente de trabalho numa equipa
motivada com hierarquia plana
(sim, tratas os ”boss” por tu);
38,5 horas de trabalho por semana, com horário
flexível e com possíveis ocasiões de home-office;
As horas extra são sempre convertidas em
horas/dias de férias;
Acesso por transporte público e pessoal, temos
estacionamento privado disponível;
Projectos e clientes de diferentes países Europeus
e EUA;
Vamos-te buscar ao aeroporto de Linz e ajudamoste na procura de alojamento;
14 meses de salários por ano;
25 dias úteis de férias;
Os salários variam ente os 2.500 e os 4.500 EUR
brutos / mês de acordo com experiência;
Contracto sem termo.

Extras:

•

Durante o ano a empresa realiza várias actividades de lazer em grupo (natureza, viagens)

https://www.youtube.com/watch?v=ftwrkKq4bK4
https://www.youtube.com/watch?v=zk8geUb8fj4
https://www.youtube.com/watch?v=uhI932C0BcA

