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junior frontend developer 
Ak rád robíš s novými technológiami, učíš sa nové veci  ale chceš v práci aj zábavu, a moderné 
pracovné prostredie na prácu aj oddych, potom máme veľa spoločného. Sme digitálna agentúra  
v centre Pezinka s celosvetovým pôsobením a hľadáme posilu do nášho rozrastajúceho sa tímu.  
Možnosť práce aj na full-time aj part-time. Pracovať môžeš aj popri štúdiu. 
Pozri si našu stránku www.buckleup.sk, a prihlás sa na jobs@buckleup.sk. 

u nás ťa čaká: 
- tvorba HTML / CSS šablón 
- zmeny a aktualizácie existujúcich projektov 
- optimalizácia HTML kódu pre mobilné zariadenia 
- tvorba responzívnych stránok a mobilných aplikácií 

čo požadujeme: 
HTML – expert 
CSS – expert 
JavaScript – pokročilý 
Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1) 

čo ponúkame: 
- práca na zaujímavých projektoch (80% zahraničné) 
- štýlové a komfortné pracovné prostredie, príjemná priateľská atmosféra 
- práca iba 18 minút cesty autom z Bratislavy, Trnavy a vlakom len za 15 minút 
- blízkosť vlakovej stanice a autobusovej zastávky (do 5 minút) 
- absolvovanie Malokarpatskej vínnej cesty, ktorej sme partnerom 
- sídlime vo vlastnom dome so záhradou, terasou a grilom :-) 
- plne preplatené gastrolístky v hodnote 4 Euro 
- stolný futbal vo flexibilnom pracovnom čase 
- vianočné prémie vo forme 13-teho plného platu 
- bezúročné zamestnanecké pôžičky 
- dovolenka nad rámec zákona počas Vianoc 
- platené nadčasy koeficientom 1.5x 
- kurzy anglického jazyka 

Ak si myslíš, že by si medzi nás zapadol svojimi nápadmi a schopnosťami, budeme veľmi radi, ak 
nám zašleš tvoje portfólio prác. Pochváľ sa však iba tými, na ktoré si naozaj hrdý :-) Prosím, 
nezabudni napísať dôvody, prečo by si s nami rád pracoval, niečo zaujímavé z tvojho života a 
záujmov. Už teraz sa na teba tešíme.  

Ak ešte nemáš svoje práce, študuješ - nevadí, aj tak sa nám ozvi na jobs@buckleup.sk.

http://www.buckleup.sk

