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Сдружение „Враца софтуер общество”

Лектор в курс по Уеб програмиране с Java MVC
Име на свободната позиция

Враца
населено място

Платена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Курсът е с продължителност 16 седмици (веднъж седмично събота или неделя според
възможностите на лектора)
Продължителност на работното време

Граждански договор
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Мисията на „Враца софтуер общество” е създаване на ИТ-общество във Враца, което
чрез качествено образование дава възможност на врачани да работят предизвикателна и
добре платена професия в родния си град.
През 2015г открихме ИТ център във Враца в зала предоставена от Общината. В него
провеждаме безплатни 9-месечни курсове за ученици и възрастни и различни ИТ събития. 8
човека започнаха работа като програмисти във Враца за 3 софтуерни компании, които отвориха
офиси в града. В местната професионална техническа гимназия направиха паралелка от 8-ми
клас Системно програмиране, а Детска академия Телерик стартираха 2 групи с ученици 4-5
клас в града. Направихме събитие CodeWeek-Враца с над 250 участника, които в рамките на 2
дни се запознаха с модерните възможности за работа в ИТ сферата.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:




Планиране и провеждане на лекции;
Подготовка на финален тест и задания за финален проект;
Съставяне на задачи за домашно (курсистите сами оценяват домашните на колегите си
през онлайн системата на Телерик Академия).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Поне 1 година опит като уеб програмист, с добри познания и владеене на Java;

Образование:


Бакалавърска степен по специалност Информатика (или в процес на придобиване);

Език/езици:


Владеене на английски език;

Компютърна грамотност:


Работа с Eclipse или IntelliJ IDE

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:




Гъвкаво работно време (събота или неделя, когато е удобно на кандидата);
Възможности за разходки из Врачански Балкан, природни и исторически
забележителности около Враца, посещения на забавления с местни програмисти 
Безплатни нощувки във Враца.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Можете да изпратите автобиография и мотивационно писмо на адрес
school@vratsasoftware.com.
Курсът Уеб програмиране с Java MVC ще започне през септември 2016г.
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