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VYBÍRÁME

Výběrové řízení do našich kurzů se skládá 
ze 4 kroků. Podílí se na něm naše organi-
zační psycholožka a mentoři programování. 
Naším cílem je identifikovat ty uchazeče, 
kteří mají nejlepší předpoklady stát se 
programátorem.

VZDĚLÁVÁME          

S použitím metody obrácené třídy a men-
toringu připravujeme studenty na budoucí 
kariéru programátora. Až 90 % času kurzu 
tak studenti pracují na projektech z reál-
ného vývojářského života, týmy pracují dle 
agilní metodiky, role Scrum Master a
Product Owner zastávají naši mentoři,
seniorní vývojáři.

SPOJUJEME

Naším cílem je spojit programátory a 
zaměstnavatele. Do našich partnerských 
firem jsme dosud umístili přes 390 ju-
niorních programátorů.

MOTIVOVANÍ
JUNIOR PROGRAMÁTOŘI

PRO VAŠÍ FIRMU
KDO JSME První mezinárodní bootcamp v České republice.

CO DĚLÁME Poskytujeme headhuntingovou platformu pro firmy, které hledají  
  talentované a motivované programátory.

ZÍSKEJTE NOVÉ TALENTY PRO VÁŠ TÝM!

JSOU MOTIVOVANÍ 
Během výběrového procesu klademe velký důraz 
na motivaci pracovat v IT oboru.

HOVOŘÍ PLYNNĚ ANGLICKY
Všichni naši studenti hovoří anglicky alespoň na 
středně pokročilé úrovni. Během kurzu se dále  
v jazyku zlepšují např. během pravidelných  
prezentací.

NAŠI KANDIDÁTI...
MAJÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Průměrný věk našich studentů je 30 let, většina 
z nich již před nastoupením do kurzu pracovala v 
nejrůznějších oborech.

MAJÍ MĚKKÉ DOVEDNOSTI
Během kurzu se zaměřujeme nejen na progra-
mování ale i na rozvíjení soft skills jako jsou  
komunikace, práce v týmu nebo zvládání stresu.

TECHNOLOGIE, KTERÉ NAŠI ABSOLVENTI POUŽÍVAJÍ:
| C# | C | HTML | CSS | TypeScript | Amazon Web Service | Java  | Terraform  | Jenkins  | Docker | Python
| ApacheSpark | TensorFlow  | ST Life.Augmented  | Spring | Ruby on Rails | React  | Node.js  | .NET | LabVIEW
| Django  | Angular | Android  | Selenium

+420 733 631 993
barbora.wachtlova@greenfoxacademy.comBarbora WACHTLOVÁ 

VÝVOJ SOFTWARU

Vytváříme software na míru našim klientům.  
Vývojový tým se skládá ze seniorních programátorů 
a vybraných juniorních developerů z řad našich  
absolventů.

IN-HOUSE AKADEMIE

Chcete doplnit znalosti vašeho stávajícího IT týmu 
nebo začít pracovat s novou technologií? Vytvoříme 
pro vás soukromou třídu přizpůsobenou vašim  
požadavkům.

MENTORING

Pokud potřebujete poradit s řešením ad hoc problémů 
a využít rady seniorních programátorů, poskytneme 
vám je z řad našich seniorních mentorů.

DALŠÍ B2B SLUŽBY

NÁBOR SENIORNÍCH PROGRAMÁTORŮ

Pokud hledáte programátora na seniorní pozici, 
můžeme vám pomoci s výběrem z řad našich českých 
a zahraničních absolventů.
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