
 

 

Специалист 
Приложно програмиране 
 

Код: 304-1   

 

 

Фокус на дейността 

Дейността е свързана с разработка, проверка, документиране и внедряване на специализирани приложения, свързани с 

оптимизиране и управление на бизнес процесите при клиенти на фирмата. 

Изисквания 

 Добри познания в областта на компютърните технологии и програмирането 

 Много добри познания в сферата на Full Stack JavaScript програмирането 

 Отлични познания за HTML5, CSS3, jQuery/bootstrap/Angular/React, AJAX 

 Опит с backend услуги 

 Добро познаване и опит с SQL и релационния модел на бази данни 

 Опит със системи за управление на версиите - Git или SVN 

 Добри теоретични знания за концепции като Обектно ориентирано програмиране, Структури от данни и Алгоритми, Design 
Patterns и т.н. 

 Поне един реализиран проект (UI/UX design) - собствен или в екип, който може да се демонстрира 

 Добро владеене на български и английски език (писмено и говоримо). 

 Комуникативност, умения за работа в екип и планиране, желание за развитие, инициативност. 

 Стриктност и прецизност при изпълнението на поставените задачи и цели. 

Предимства 

 Oпит с enterprise технологии и платформи за разработка 

 Познания за Microsoft сървърни платформи и Microsoft Azure 

 Познания за АDO.NET и T-SQL/MS SQL Server 

 Опит с Microsoft Visual Studio 

 Придобити сертификати за квалификация 

Ние предлагаме 

 Работа в млад и ентусиазиран екип от професионалисти. 

 Динамика и предизвикателства, съчетани с отлични условия на труд и конкурентно възнаграждение. 

 Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията чрез вътрешно–фирмени и партньорски обучения.  

 

Ако нашето предложение представлява интерес, моля изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на email: 

jobs@paraflow.bg 

Допуска се за позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс, в рамките на стажантската 

програма на фирмата. 

Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати. 

*Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие 

със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора. 
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