
KAIP ATRODYS TAVO DIENA?

MES TIKIMĖS, KAD TU:

MES SIŪLOME:

• Darbą prie įdomių projektų, realiai prisidedant prie verslo rezultatų bei išorinių ir/arba vidinių klientų patirties 
gerinimo
• Lankstumą ir balansą: 3 + 2 darbo savaitė bei 1 mėn. trukmės workation per metus!
• Individualiai pasirenkamas papildomas naudas
• Galimybę pasirinkti mokymus, kursus bei konferencijas profesiniam bei asmeniniam tobulėjimui
• Ne tik profesionalią, bet ir draugišką komandą! Kartu mes ne tik dirbame, bet ir pramogaujame: tavęs laukia 
renginiai, išvykos ir vakarėliai!
• Biurą pačiame Vilniaus centre, pro kurio langus atsiveria nuostabūs sostinės vaizdai, gardžią kavą bei ledų pilną 
šaldytuvą.
• Elektrinius paspirtukus greitiems susitikimams mieste.
• Puikią progą sėsti už „Lamborghini Huracavairo, skristi oro balionu ar išbandyti kitus kvapą gniaužiančius nuotykius. 
Visoje grupėje turime apie 20 000 įspūdžio pramogų!
• Paskatinimą daug ir dažnai dovanoti, naudojantis išskirtine darbuotojo nuolaida įmonės produktams
• Darbo užmokestį nuo 5000 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Individualus atlygio pasiūlymas priklauso nuo kandidato 
profesinės patirties bei kompetencijų ir pateikiamas tolimesniame atrankos etape.

Šalia suplanuotų programavimo užduočių ir kitų komandos įprastų rutinų Tave kviesime:
•įsitraukti į workshop‘us bei Q&A sesijas su verslo stakeholder‘iais
•prisidėti prie technolgijų bei tech.sprendimų tobulinimo
•dalyvauti code review
•dalintis patirtimi imantis mentoriaus rolės.

Mūsų technologijos:
.NET\Core, C#, API services, Amazon CloudFront, CloudFlare, Angular, React, Dapper, MS SQL ir kt.

Kiti įrankiai: 
Visual Studio, GitLab, Youtrack, ReSharper, Amazon CloudFront, CloudFlare

Ieškome
.NET programuotojas|-a (senior)
Kelionė į darbą – su Ferrari ar Lamborghini? Pietūs – skriejant vandenlente ar ramiai plaukiojant jachta, o 
grįžimas namo – oro balionu? Su mumis viskas įmanoma! Tapk energingos, linksmos ir atsidavusios 
komandos, kuri žino, kaip kurti ilgai išliekančius įspūdžius, dalimi.

„Gera dovana“ vienija daugiau kaip 5000 paslaugų teikėjų Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje ir ketina toliau 
plėsti savo veiklą. Šiuo metu įmonių grupėje turime daugiau kaip 250 darbuotojų, klientus pasiekiame 
tradiciniais mažmeninės ir elektroninės prekybos kanalais.
Parduodame ne tik paslaugas, bet ir administruojame dovanų čekių sistemas, lojalumo programas, miestų 
dovanų korteles ir rezervacines sistemas.

•sukaupei bent 5 m. programavimo patirties dirbant su Back-End .NET ar Full-Stack .NET bei FE framework
•Turi Įvairiapusės kodo kūrimo / diegimo / trikdžių šalinimo patirties su Asp.Net MVZ
•Gebi komunikuoti ir drąsiai imiesi iniciatyvos
•Tau svarbi galimybė dirbti savarankiškai, tačiau supranti ir diskusijų komandoje vertę 
•Esi geranoriškas ir bendradarbiaujantis

Drąsiai siųsk savo CV ar Linkedin profilio nuorodą e-paštu cv@geradovana.lt – mielai papasakosime daugiau!


