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Back-end Developer 

 

Περιγραφή εταιρείας 

H Lioncode Web & Mobile Solutions είναι μία εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται 

στην υλοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων, ιστοσελίδων, native εφαρμογών για κινητές 

συσκευές, πλήρως παραμετροποιημένων προγραμμάτων μηχανοργάνωσης και 

μηχανογράφησης (erp) και στο digital marketing. Η εταιρεία είναι γοργά αναπτυσσόμενη 

στον τομέα της τεχνολογίας με μοναδικό περιβάλλον εργασίας και δημιουργικό πνεύμα. Η 

ομάδα μας αποτελείται από νέους ανθρώπους και θέλουμε να την ενισχύσουμε. Θέλουμε 

να εντάξουμε στην ομάδα μας έναν Back-end Developer ώστε να ‘χτίσει’ το μέλλον.  

 

Περιγραφή Θέσης 

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να νιώθει άνετα με το να γράφει καθημερινά κώδικα 

python, xml, php και sql queries. Θα πρέπει να δίνει λύσεις σε υλοποιήσεις νέων έργων με 

φαντασία και εφευρετικότητα και να μπορεί να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις. 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

• Θα πρέπει να αναπτύσσει κώδικα για το ERP πρόγραμμα της εταιρείας μας 

• Θα τεστάρει καθημερινά το κώδικα του για τυχόν bugs και κενά 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

• Άριστη γνώση της γλώσσας σήμανσης XML 

• Άριστη γνώση στις βάσεις δεδομένων PostgreSQL και MySQL 

• Καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού PHP 

• Κατανόηση των τεχνολογιών front-end (HTML5,CSS3,JavaScript) 

• Καλή γνώση των εφαρμογών JSON, API, REST 

• Ικανότητα να ανταποκριθεί σε αυστηρά deadlines 
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• 1-2 έτη εμπειρία σε παρόμοια θέση 

• Δυνατότητα συνεργασίας με άλλους προγραμματιστές με την χρήση git 

• Άριστη γνώση HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript 

• Εξοικείωση με Odoo (OpenErp) 

• Εξοικείωση με Wordpress ή/και Magento 

• Δυναμισμός και επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια 

• Αυτοπαρακίνηση, ενθουσιασμός και πάθος 

• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες) 

 

 

Η εταιρεία παρέχει: 

• Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών (bonus) 

• Διαρκή εκπαίδευση 

• Άριστο περιβάλλον εργασίας 

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση 

• Δυνατότητα εργασίας κάποιες μέρες από το σπίτι (μετά από συμφωνία) 
 

H θέση εργασίας είναι στη Χρυσούπολη Καβάλας 

Αποστολή Βιογραφικών: hr@lioncode.gr 

 

 


