
hledáme chytré it hlavy



JavaScript

asp.net

C#

html
sql

enteprise
architect

naše hlavní
vývojové nástroje

ms sql

.NET
oracle

css

technologie
> vyvíjíme IS v nejnovějších SW technologiích a produktech 
  Microsoft a ORACLE

> jsme Oracle Gold Partner

> naše metodiky analýzy a programování vychází z UML a PRINCE2

centrála
v olomouci

24 let úspěchů
v česku i ve světě

více než 1000
zákazníků ve 25 zemích

profesionální tým
250 zaměstnanců

dceřiné společnosti
na slovensku, v polsku

a v maďarsku

5 poboček
v česku

kdo jsme

> česká soukromá skupina specializovaných softwarových firem

> vývoj, výroba a implementace sofistikovaných IT systémů 
 v dopravě a logistice

> významný partner v mezinárodních IT projektech 
 pro dopravu a logistiku

> společensky odpovědná firma k regionu, životnímu prostředí, 
 zaměstnancům i zákazníkům



> zodpovědný a kvalitně dělá svoji práci
> týmový hráč i individualista
> nadšenec do IT a nových technologií
> kreativní a učenlivý

Najdeme uplatnění 
pro čerstvého absolventa

i zkušeného profíka!

náš kolega je...

analytik

programátor

konzultant is

pozice, které 
nejčastěji hledáme



kariérní vzestup
> zaučíme tě a budeme spolupracovat

> budeš se realizovat v nových a zajímavých projektech

> v projektech si vzájemně pomůžeme

> zdokonalíme tvé dovednosti a profesně porosteš

> oceníme tvé kreativní nápady a pracovní nasazení

reference
> více než 1000 uživatelů ve 25 zemích Evropy a USA



práce ve
stabilní firmě

přátelský
kolektiv

flexibilní
pracovní doba

stravenky týden dovolené
navíc

cílové
odměny

jazykové
kurzy

odborná
školení

mobilní
tarify

pro rodinu

naše firemní výhody sport a zábava

Pořád ale jen nepracujeme, pořádáme různé teambuildingové 
akce pro posílení našeho týmového ducha a zdraví.

> v létě jezdíme sportovat – lanové centrum, horolezecká 
stěna, bazén, fotbal, zorbing, segway a další aktivity

> každý rok společně slavíme Den dětí

> jezdíme na cyklovýlety, vodu a chodíme na výšlapy

> účastníme se štafetových běhů u nás i v zahraničí

> pořádáme různé sportovní turnaje (golf, tenis, bowling)

> před koncem roku se scházíme na vánočním večírku 
 s bowlingovým turnajem

Každý zaměstnanec
dostává malý dárek

pod stromeček!



olomouc

pardubicepraha

brno

ostrava

> hlavní základnu máme v Olomouci

> od roku 2013 sídlíme v nové moderní budově
   v blízkosti hlavního nádraží

> máme pobočky v Praze, Brně, Pardubicích a v Ostravě

kde pracujeme

kanceláře,
žádný open space

ergonomické
a pohodlné židle

klimatizace

posilovna nápoje

nekuřácké
prostředí

příjemné pracovní prostředí



kontaktuj nás

> pošli svoje CV přes náš web www.oltisgroup.cz
   nebo na email job@oltis.cz

> sleduj naše novinky na facebooku

Těsíme se na spolupráci!

Dr. Milady Horákové 1200/27A
779 00 Olomouc


