
 
предложение за работа  

 

Офис : ул. Елисавета Багряна 1, 1113 София,                                                            Тел. 02 97143-16 

 

Фирма ИИС Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД със седалище в град София  разработва 

софтуерни продукти за външни клиенти. Ние сме малка фирма, която се занимава с разработки на 

различни платформи и програмни езици. Вече 18 години имаме съвместна работа с немска 

софтуерна фирма, каято разработва софтуер за немски държавни структури. Нашите служители 

имат възможност да участват в реални разработки, които се внедряват в немската държавна 

администрация. Държим на професионални знания, лоялност и много добра екипна работа.  

 

За предстоящите ни проекти търсим: 

Старши JAVA програмист на пълен работен ден 

 

 Изисквания 

.         добро владеене програмиране на Java  

.         работа с двете операциони среди Windows и Linux/Unix 

.         програмиране с бази данни SQL-Server, Oracle 

.         работа в среда Eclipse 

.         добро владеене на английски език 

 

Опит със следните технологии ще се приема за предимство 

.  в Client-Server технологии 

. със SVN 

. със SOAP 

. с TCP-IP мрежи 

. добро владеене на немски език 

 

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете автобиография. Към автобиографията може 

да приложите и документи за завършено образование, сертификати и завършени курсове. 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията 

е гарантирана. 

 

Данни за контакт 

Тип на фирмата:     Фирма директно търсеща служители 

Лице за контакт:        Моника Хаджидочева, mhadjidocheva@iis.bg 

Телефон:                   +359 888 585288/ +359 2 97143-16 
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За предстоящите ни проекти търсим: 

Старши C++ програмист на пълен работен ден 

 

 Изисквания 

. програмиране на C++ (MS Visual Studio) 

. обектноориентирано програмиране 

. отлично влдеене и ползване на Bash  

.  отлични познания на операционна система Linux : умения при конфигурация, 

 администриране и познание на системи за управление на пакети 

. работа с бази данни MSSQL, Oracle, тяхното администриране и конфигуриране 

. добри знания и опит с мрежови протоколи : Sockets, OpenSSL 
 
.  владение на Client-Server технологии 
 
. разработване на системни услуги 
.   
. добро владеене на английски език 
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