Wisercat on IT firma ulatusliku kogemustepagasiga
tarkvaraarenduses. Meie professionaalsed teenused
hõlmavad tehnoloogiaalast uurimistööd, nõuete analüüsi,
rakenduste ülesehitamist ning nende arendust,
implementatsiooni, samuti IT-alast väljaõpet.
Meie eesmärk on olla innovatsioonist inspireeritud,
usaldusväärne tööandja, kes pakub arenguvõimalusi
progressiivsetele, motiveeritud professionaalidele.

OTSIME

VANEMPROGRAMMEERIJAT
Wisercat projekti Java vanemprogrammeerijana:
Oskad aktiivselt kliendiga kaasa mõelda parima tehnilise lahenduse visiooni loomisel ning selle
realiseerimisel. Klient ei defineeri tehnoloogilisi lahendusi rangelt ette, mistõttu jääb partnerile
palju loomingulist vabadust ja samaväärselt vastutust;
Realiseerid erinevates rakendustes ärikriitilisi komponente - selleks, et mootorivärgist hästi aru
saada, tuleb ka endal käed õliseks teha;
Võtad arendustiimi liidri rolliga kaasneva vastutuse, tagades muuhulgas meeskonna
jätkusuutlikkuse ning hea sisekliima.

Oma igapäevatöös puutud Sa kokku tööülesannetega, mis on enamasti
seotud alltoodud tehnoloogiate ning vahenditega:
Serverrakenduste arendus Java EE platvormile kasutades erinevaid tehnoloogiaid
(Spring, Hibernate, Angula, React);
Arenduse ja halduse toetamine peamiselt Linuxi-põhistes serverikeskkondades rakenduste
paigaldamisel jms; vastavate protseduuride süstematiseerimine ja dokumenteerimine;
Uute keskkondade püstipanek ja seadistamine nii käsurea kui brauseri vahendusel;
Veebipõhiste kasutajaliideste arendus (Javascript, sh JS teegid nagu jQuery, XHTML, CSS);
Lihtsamad ja kesktaseme andmeoperatsioonid relatsioonilistes andmebaasides (SQL, PL/SQL);
Ehitusskriptide koostamine ja hooldus;
Lähtekoodi versioneerimine Git;
Oma koodile automaattestide kirjutamine (JUnit, TestNG, Selenium), continuous integration
keskkondade kasutamine;
Oma töö läbipaistvana hoidmine tööülesannete halduskeskkondades (JIRA);
Süsteemide integratsiooni realiseerimine (SOAP, REST, JMS,jne).

Miks on meiega äge?
Wisercat projektidel on selged arenduseesmärgid, mis on kogenud spetsialistidele põnevaks
väljakutseks. Erinevaid süsteeme iseloomustab keerukas ja mitmekesine äriloogika, kaasaegsed
tehnoloogiad (Angular, Bootstrap jne), andmevahetusliidesed nii süsteemide omavaheliste
moodulite vahel kui ka mitmete teiste riiklike registrite vahel.
Rahandusministeerium on innovaatiline avaliku sektori asutus, hästi toimiva, tarkvaraarenduse
osas kogenud ja teadliku IT-osakonnaga.
Aitame Sul kiirelt uues keskkonnas kohaneda ning ennast teostada. Me oleme alati üksteise
jaoks olemas – elame kaasa ning toetame ja julgustame, kus vaja.
Meil toimuvad põhjalikud arenguvestlused kaks korda aastas - nii ei jää mitte üksi mure
tähelepanuta ega rõõm jagamata.
Kuna projektid on suured ja roll vastutusrikas, ootame kandidaatidelt
vähemalt viie-aastast töökogemust. Tähtsaks peame suurt tahet,
sädet silmis ja soovi olla osa meie tarkvaraperest.

