ikubINFO Shpk është kompania më e madhe për enterprise software engineering në Shqipëri.
Me një staf prej mbi 100 zhvilluesish, gjithnjë në rritje, me njohuri dhe eksperiencë të gjerë në fusha të ndryshme,
ikubINFO po zgjeron aktivitetin e saj me projekte ambicioze si brenda dhe jashtë vendit.
Aktualisht, ikubINFO është në kërkim të kandidatëve të apasionuar dhe me eksperiencë të cilet duan ti bashkohen
Skuadres sone te profesionisteve ne pozicionin e:

FRONTEND Developer
Kandidatët që kërkojmë duhet të kenë:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Eksperiencë praktike në njërën prej teknologjive AngularJS / Angular, Vue, React etj.
Mbi 1 vit eksperiencë në CSS, HTML dhe JavaScript dhe / ose zhvillimin TypeScript
Njohuri shumë të mira të bazave të shkencës kompjuterike
Eksperiencë me sistemet e kontrollit të versioneve si Git
Eksperiencë në stilin e arkitekturës REST
Të kenë dëshirën për të kuptuar dhe për të mësuar praktikat më të mira të inxhinierisë dhe të optimizimit
në lidhje me standardet frontend të faqeve web, mirëmbajtja e kodit, rendering e faqeve dhe
performanca e browser.
Të ketë përfunduar studimet e larta (diplomë Bachelor ose më e lartë)
Njohuri të mira të gjuhës Angleze (gjuha italiane përbën avantazh).
Aftësi të shkëlqyera të komunikimit.

Aftësitë personale që kandidatët duhet të kenë:
•
•
•
•
•
•

Të jetë proaktiv.
Të përvetesojë shpejt njohuritë e reja.
Aftësi të forta në zgjidhjen e problemeve.
Aftësi të mira të punës në grup.
Të gatshëm për të hulumtuar, mësuar dhe përmirësuar.
Aftësi shumë të mira komunikuese

Çfarë ju ofrojmë?
•
•
•
•
•
•
•
•

Njohuri mbi teknologjitë më të fundit.
Proceset e forta të Scrum.
Ambient interesant pune.
Mundësi të shkëlqyera profesionale dhe karriere
Paga konkurruese, bazuar në aftësitë dhe përvojën.
Mundësi shumë të mira për shkëmbim të njohurive, trajnime dhe eksperienca.
Punësim afatgjatë, 20 ditë pune të paguara, sigurime private dhe përfitime të tjera.
Njerëz miqësorë, zyra në qendër të qytetit me atmosferë të ngrohtë dhe kolegë fantastikë.

Kandidatët e kualifikuar duhet të nisin një letër interesi, CV e përditësuar dhe kopje të dokumentave
mbështetëse duke përfshirë dhe letrat e referencës në adresën e hr@ikubinfo.al me subjektin Frontend Developer.
“Informacioni personal që do të vendosni në aplikimin tuaj do të mbrohet dhe përdoret vetëm për qëllime
rekrutimi bazuar në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale Ligji Nr.9887, datë 10.03.2008
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