Java EE / Ruby on Rails Geliştiricisi
Özgür Yazılım A.Ş. ailesine katılarak bizimle beraber özgür yazılım projeleri üzerine
çalışacak ve özgür yazılım üretecek yeni ekip arkadaşları arıyoruz.
Firmamızın temel olarak Java EE ve Ruby on Rails ile geliştirilen web uygulama
projelerinde görev alacak yeni arkadaşlarımıza zaman içinde ilgi alanlarında uzmanlaşma
olanağı sunuyoruz.
Başvuranlardan beklentilerimiz:
•

Özgür yazılımlar konusunda uzmanlaşma, kariyer yapma isteği

•

Temel algoritma ve nesne temelli programlama bilgisine sahip olması, en az bir
programlama dilini yazılım geliştirebilecek düzeyde bilebilmesi

•

Yazılı ve sözlü olarak kendini iyi ifade edebilmesi, karşısındakinin ne söylediğini
anlayabilmesi
Kendi başına değil, ekip ile beraber ortak akıl üreterek bir projeyi yürütme kültürüne
açık olması
Çalışkan olup, boş durduğu zaman bundan rahatsız olması, boş zamanını kendini
geliştirmek için kullanması
Araştırmayı ve öğrenmeyi sevmesi
Teknik kaynakları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmesi
Okul ile ilişiğinin olmaması ya da derslerine devam zorunluluğunun olmaması

•
•
•
•
•

Zorunlu olmayan ama tercih nedeni olabilecek özellikler:
•

Ankara'da ikamet edebilmek

•

Bir sürüm takip sistemi kullanmış olmak (GIT, SVN, vb)

•

Bir proje/iş takip sistemi kullanmış olmak (Redmine, Trac, vb)

•

Web teknolojileri (HTML, vb) hakkında bilgi sahibi olmak

•

Javascript dili ile istemci tarafı yazılım geliştirme bilgisi olmak

•

Java EE ve/ya Ruby on Rails konusunda daha önce yazılım geliştirmiş olmak

•

Kendi yazdığı kaynak kodları referans olarak gösterebilmek

•

Linux masaüstüne aşina olmak

•

Google'a ismi yazıldığı zaman yaptığı çeşitli teknik
çalışmalara ulaşılabilmek (günlük yazıları, eposta listeleri
yazışmaları, kaynak kodları, vb)

•

Özgür yazılım alanında yapılan çeşitli
(konferans, seminer, vb) katılmış olmak

etkinliklere

Başvurularınızı özgeçmişlerinizle beraber
kariyer@ozguryazilim.com.tr adresine göndermenizi rica ederiz.
Özgür Yazılım A.Ş.
Nispetiye Mah. Başlık Sok. No:2/5 34340 Levent İstanbul T: +90 (212) 279 9150 F: +90 (212) 279 9155
Konur Sok. No:28/11 06640 Kızılay Ankara T: +90 (312) 424 01 33 F: +90 (312) 424 01 34
www.ozguryazilim.com.tr bilgi@ozguryazilim.com.tr

