
Programozó 

Jelentkezés algoritmusa: 
php7 && mysql && javascript && html5 && css3 && git && jira && eng ? apply() : next() 

 
 

A Login Autonom Kft. nem akármilyen cég. Van egy elég komoly múltunk, mivel 30 
éve vagyunk a piacon, sikeres termékünknek köszönhetően ismernek és szeretnek 
minket az ügyfeleink. Fő erényünk, hogy az évek során végig fiatalosak és 
dinamikusak maradtunk (és azok is tervezünk maradni). És nem mellesleg 
növekszünk… méghozzá egyre jobban. Olyan tempóban megyünk előre, hogy most 
például új embereket kell felvennünk. MI rád gondoltunk! Azért éppen Rád, mert te 
bizonyára: 

• Nem tegnap határoztad el, hogy fejlesztő leszel, 
• Nagyon jó vagy PHP-ban (és nem mondod, hogy “lejárt lemez”), 
• PHP 7-tel dolgozol a legtöbbet, de hozzá tudsz nyúlni egy 5.3-hoz, 
• Otthonosan mozogsz az OOP világában (láttál már traiteket, láttál már autoloadert), 
• Tudod, hogy néz ki egy jól olvasható forráskód, 
• Kened-vágod a MYSQL-t, nem nagyon tudunk benne megfogni, 
• Jól ismered a HTML5, CSS3 és a Javascript minden szegletét, 
• Szereted a verziókezelést (git), vagy legalább nem utálod nagyon, 
• Gond nélkül írsz és olvasol szakmai szintű angol szöveget, 
• Tudsz kommunikálni az emberekkel, nem vagy befordulva, 
• Ha rád bízunk valamit, azt megoldod, és tudod vállalni, hogy miért pont úgy, 
• Olyan munkát adsz ki a kezedből, ami le van dokumentálva, és más is érti, 
• Nem szereted, ha egy script lefutására 100 ms-t kell várni. 

Ezek nagyon jó tulajdonságok! Gratulálunk! Ne vegye el a kedved, ha nem az összeset 
pipáltad ki, inkább gyere, beszélgessünk, és meglátjuk, hogy mennyire egyeznek az 
elképzelések. Hidd el, nagy rutinunk van benne, hogy észrevegyük a tehetséget. 

Ha kölcsönös a szimpátia, akkor az alábbi feladatok várnak rád: 

• Profi megoldások fejlesztése egy olyan szoftverbe, ami már majdnem mindent tud, 
• Egyedi igények alapján új felületek, új mechanizmusok tervezése + kivitelezése, 
• Régebbi kódrészletek szakszerű újragondolása, újraírása, 
• Junior fejlesztők továbbképzése (nem ez lesz a tipikus, de előfordul), 
• Hibák felderítése, javítása, megváltozott kód újratesztelése, 
• Dokumentálás (hogy más is hozzá tudjon nyúlni a megoldásaidhoz), 
• Gyakori commit + push, 
• Precíz time tracking, 
• Munkafolyamatok követhető vezetése (Jira), 
• Szakértői jelenlét bizonyos tárgyalásokon (hogy ne vállaljunk be lehetetlent), 
• Projektmenedzserekkel való kapcsolattartás. 



  

Ne aggódj, ha mögötted még nincs 30 sikeres év, mert a Csapatunkba így is remekül 
beleillesz. Amennyiben TE is annyira izgatott vagy a közös munka hallatán, mint MI, 
küldd el az önéletrajzodat a karrier@login.hu-ra, hogy minél előbb személyesen is 
megismerhessük egymást! 
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