
hľadáme kolegov

Chceš pracovať pre startup a zároveň mať všetky benefity korporátneho sveta? Tak nehľadaj 
ďalej. Launcher Ti poskytuje to najlepšie z oboch svetov. Práca na zaujímavých projektoch, 
konkurencieschopnú mzdu, skvelých ľudí, flexibilné pracovné podmienky a ďalšie.

Launcher je startupové a inovačné štúdio so sídlom v Bratislave. Sme tím investorov, podnikateľov 
a odborníkov s viac ako 25 ročnými skúsenosťami v technickej i obchodnej oblasti, nachádzajúci 
sa pod jednou strechou, ktorí spravujú paralelne viacero rozvojových projektov a spoločností. 
Investujeme, budujeme a podporujeme začínajúce startupy a pomáhame im na ceste stať sa 
skutočnými spoločnosťami.

Aktuálne v Launcheri budujeme samostatný technologický tím, ktorý je zameraný na podporu 
a aktívnu participáciu pri rozvoji interných, ako aj externých startupov.  Ak sa rád učíš, nebojíš sa 
výziev v technologických startupoch a chceš byť súčasťou ich budovania, Launcher je to správne 
miesto.



Javascript developer pre membery

Zaujala Ťa naša pracovná ponuka? 
Tak neváhaj a pošli nám tvoje CV na jobs@launcher.sk Tešíme sa na Teba.

o produkte / spoločnosti
Membery je online služba určená pre rôzne typy organizácií, ktorá prináša efektívnu koordináciu 
činností, manažmentu procesov a organizáciu vzťahov členov organizácií. 
Medzi základné vlastnosti riešenia patrí zaručená distribúcia informácií, sledovanie platieb, 
jednoduchý manažment členov ako aj špecifické riadenie procesov a úloh. Platforma je z pohľadu 
zákazníka jednoducho manažovateľná a plne prispôsobiteľná zložitým požiadavkam a procesom 
pre efektívne riadenie organizácie. Membery vyvíja spoločnosť UnionSoft, s.r.o.

požiadavky na kandidáta:
 § Dobrá znalosť Javascript a vývoja v tomto jazyku ako na servery (NodeJS) tak v prehliadači
 § Schopnosť čítať a porozumieť textu v anglickom jazyku

doplňujúce požiadavky na kandidáta:
 § Základy práce s linuxom, príkazovým riadkom a schopnosť aspoň základného scriptovania v Bash 

(aspoň základná znalosť sed, awk, ...), správa OS na báze Linuxu
 § Prehľad v používaní a správe MongoDB
 § Základy webových technológií ako je HTML5, DOM, Web Components, websockets, HTTP/HTTP2, 

SSL/TLS, SMTP
 § Základný prehľad v designových a architektonických princípoch potrebný pre samostatný návrh 

a realizáciu softvérových prvkov a ich interakcií
 § Schopnosť samostatne scriptovať v BASH a znalosť bežne používaných GNU nástrojov (awk, sed, ...)
 § Dobrá orientácia v sieťových technológiách (IPv4/IPv6, routovanie, TCP stack, ...)
 § Skúsenosti s prácou s AWS (EC2, Cloudformation, Route53, ...)
 § Orientácia v DevOps (nástroje, postupy, best practices) ako takom s dôrazom na CI/CD
 § Základy zabezpečenia infraštruktúry
 § Dobrá schopnosť písať dokumentáciu v anglickom jazyku (dokumentácia zdrojového kódu, 

stručný technický manuál, ...)

typ spolupráce
Full Time


