
 کارشناس شبکه

های قطار هاست. به مامور امنیت راهآهن یه نفر هست که مسئول تغییر خطوط و مراقب امنیت ریلهای راهتو مسیر ریل

 نظارت و هاشبکه ساختار امنیت از مراقبت جور یه هم میده انجام ITهای میگن. کاری که کارشناس شبکه در شرکت« سوزنبان»

 ینیپیشب رو هاویروس و هکرها یحمله قبیل از امنیتی هایریسک شبکه کارشناس. است افزارهانرم و افزارهاسخت پیشتیبانیِ و

 ،شبکه ارتقای و رسانی روز به یوظیفه ITهای شرکت سوزنبانِ. میده ارائه اطمینان قابل راهکارهای هااون با مقابله برای و کنهمی

 اطالعاتی هایارزش از حفاظت مسئول اون هااین بر عالوه. داره عهده به رو هابرنامه نصب و ارزیابی توسعه، شبکه، خطاهای گزارش

 .هاستاون داشتننگه محرمانه طریق از سازمان

دید و ریزی استراتژیک دارید، به جزییات اهمیت میستید، توانایی برنامهاگه در امور شبکه تخصص دارید، آدم مسئولیت پذیری ه

 دانش فنی خوبی دارید به ما ملحق بشید.
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 نویس اندرویدبرنامه

 ی پینوکیو رو یادتونه؟قصه

به ساختن یه آدمک چوبی کرد و اونقدر باورش داشت که  شد که پدر ژپتو با عشق شروعداستان از جایی شروع می 

 و بعد از هزارتا باال و پایین که زندگیش از سر گذروند، باالخره اون آدمک چوبی دست و پاشو تکون داد، جون گرفت

 داد؛ها مثل کاریه که پدر ژپتو انجام میکنیم کار برنامه نویسی واقعی شد! ما فکر میتبدیل به یه بچه 

ه کنن کبعد اونقدر بهش پر و بال میدن و ازش مراقبت می زنن و از البه الی کدها یه برنامه به دنیا میارنونا کد میا 

برای تکمیل تیم  تونن روش حساب کنن.تبدیل میشه به یه همراه همیشگی .همراهی که کاربرا دوستش دارن و می

رو داشته  API گردیم که توانایی کار با منابع اطالعاتی خارجی ومی اندروید  ایهای حرفهفنی ما دنبال برنامه نویس

 باشن،

رو  Third-party Libraries و  Android SDK ی کار بانحوه زبان جاوا رو مثل زبان مادری از بر باشن،

لط مس react native ی اندروید ساخته باشن و بهو حداقل یه برنامه باشن آشنا  Material design بدونن، با

کرد، عاشق کدهاتون هستید و دلتون ورزید و ازش مراقبت میباشیداگه همونقدر که پدر ژپتو به پینوکیو عشق می

  کنیم رویاتون رو محقق کنید!خواد واقعی شدنشون رو ببینید ما بهتون کمک میمی
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Front End Developer 

 قیههای تحت وب بربیاد، با بتیم فنی ما دنبال یه برنامه نویس فرانت اند هست که بتونه به خوبی از پس ایجاد برنامه

و بر ی محصول رهای تغییر و توسعهها تعامل مستمر داشته باشه و دریافت درستی از نیازهای اونا ارائه بده. ظرفیتتیم

ت تحلیل و حل مساله داشته باشه و توی تیم طوری رفتار کنه که یار و بال بقیه اساس نیازهای بازار در نظر بگیره، قدر

 افزارهای نرم معماری، مفاهیم با و باشه هم خوبی معمار باید خوب، نویس برنامه یه معتقدیم ما باشه نه بار اضافه!

ای بودن گاهی الزمه یس حرفهنوبرنامه برای نیست، کافی بودن معمار البته خب. باشه آشنا سازیمدل و چندالیه

ای که توی این موقعیت شغلی بهش نیاز خواهید داشت رو در ادامه های دیگهچندتا از ویژگی  مهندسی کنید!

های ارتباطی است! بقیه ی تیمی و مهارتای، روحیهنویسیم اما یادتون باشه که مهمترین معیار برای ما اخالق حرفهمی

 گیرید؛چیزها رو توی کار یاد می

  

  UI UXو مفاهیم  Front Endمسلط به 

 و ...HTML ,CSS , jQuery ، به مسلط 

  مسلط به زبان جاوا اسکریپت 

 responsive مسلط به طراحی

  gitهای خالقانه برای رفع مشکالت و ارائه راه حل ترجیحا آشنا به توانایی ارائه ایده
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Back End Developer 

 قیههای تحت وب و جاوا بربیاد، با بنویس جاوا ست که بتونه به خوبی از پس ایجاد و پشتیبانی برنامهتیم فنی ما دنبال یه برنامه

محصول رو بر اساس ی های تغییر و توسعهها تعامل مستمر داشته باشه و دریافت درستی از نیازهای اونا ارائه بده. ظرفیتتیم

نیازهای بازار در نظر بگیره، قدرت تحلیل و حل مساله داشته باشه و توی تیم طوری رفتار کنه که یار و بال بقیه باشه نه بار اضافه! 

های جدید آن مانند مایکروسرویس آشنا باشد .به مفهوم شی گرایی تسلط کافی داشته یه جاوا کار خوب باید با معماری و روش

 .باشه

اشد های رابطه ای و غیر رابطه ای آشنا ببا سیستم هایی که عملکرد و دسترسی باالیی دارند بتونه کار و نگه داری کنه وبا دیتابیس

نویسیم اما یادتون باشه که ای که توی این موقعیت شغلی بهش نیاز خواهید داشت رو در ادامه میهای دیگه. چندتا از ویژگی

 گیرید؛های ارتباطی است! بقیه چیزها رو توی کار یاد میی تیمی و مهارتای، روحیهما اخالق حرفهمهمترین معیار برای 



  Maven ،Ant – gradle ها و ابزارهای مختلف جاوا مانند IDE با کار تجربه  -

  Git , Subversion و استفاده از ابزاری مانند Version Controlling تجربه استفاده و آشنایی با مفاهیم-

 Spring frame work , JEEآشنایی و تسلط به  -

 Hibernate, JPA مانند  ORMتجربه ی استفاده از  -

 … MongoDB , Cassandraکار با تکنولوژی دیتابیس های غیررابطه ای مانند  -

 Oracle , SQL server , MySQLتسلط به حداقل یک دیتابیس رابطه ای مانند  -

 Linuxیستم های عامل مانند آشنایی با مفاهیم س -
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 IOSبرنامه نویس 

 روز ره ، کنیم پیدا رو ایرادهاش تا بشه چک مدام باید  به نظر ما هر محصولی که به دنیا میاد، مثل یه نوزاد نیاز به مراقبت داره ؛

کنن که آدمای خاص، دقیق، ظریف و فکر می IOS کاربرا رو عاشق خودش کنه! کاربرهای و بکشه قد تا کنیم تالش بهبودش برای

بهترین  IOS کاربرای برای تا گردیممی ایحرفه هاینویسبرنامه دنبال که همینه برای  منظمی هستن، ما هم باهاشون موافقیم.

 Version ی کار باآشنا باشن؛ تجربه SDK و IOS یهای اصلهایی که با چارچوب و مهارتتجربه رو رقم بزنن؛ برنامه نویس

control tools  ،زبان به رو داشته باشن Swift  و طراحی تحلیل، برای اسکرام قالب در هاتیم یبقیه با بتونن و باشن مسلط 

بورید ، عاشق رو دارید، مسئولیت پذیر و ص IOS در محصول ساختن تجربه شما اگه.  کنن همکاری اپلیکیشن یه سازی پیاده

رو منتظر نگذارید؛ ما با  IOS کاربرای این از بیشتر...  نو هایایده آوردن دنیا به برای کنهمی درد سرتون و برنامه نویسی هستید 

 کلی سیبِ گاز زده منتظرتون هستیم!

 X-Code بر تسلط و  سازیتوانایی پیاده Design Patterns آشنایی با
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