
GISAT SOFTWARE TEAM 
Small,  autonomous, skilled, dedicated

Gisat, společnost zabývající se dálkovým průzkumem země, zpracováním satelitních dat, jejich 
integrací a vizualizací získaných prostorových informací, hledá spolupracovníky pro malý agilní 
vývojový tým.

V této fázi hledáme ~3 spolupracovníky s překrývajícími se odbornostmi:

 sw analytik
 sw architekt
 designér
 programátor
 tester

Produkt:

Vyvíjíme  online  platformu  WebTool, která  zpřístupňuje  zákazníkům  informace  ze  satelitních
snímků a je unikátní integrací různých typů relevantních dat a jejich vizualizací pro uživatelem
definované tématické oblasti. Zaměřujeme se zejména na user-friendly prezentaci prostorových
databází se silným zaměřením na časové a prostorové vztahy v území. Mezi naše priority patří
srozumitelnost, flexibilita prezentačních možností a rychlost odezvy.

Rerefenční produkt: PUMA pro World Bank (http://puma.worldbank.org)

Naši zákazníci:

World Bank, Asian Development Bank, European Space Agency, European Environmental 
Agency, NORDREGIO, ESPON, IPR MHMP Praha, KU Moravskoslezského kraje, FP7 IST/H2020 
(research), TACR (research).

Technologie:

Řešení je postaveno na moderních open source technologiích (např. Open Layers, extJS, 
MongoDB, PostGIS, StrabonDB).

Náplň práce: 

- atraktivní obor dálkového průzkumu Země 
- práce s nejmodernějšími technologiemi 
- převažuje vývoj nových aplikací
- zajímaví zákazníci, spolupráce v mezinárodním týmu
- široký záběr (např. včetně vývoje mobilních aplikací) 
- financování aktivit – mix komerčních a výzkumných projektů
- převažují mezinárodní projekty 
- zavedená spolupráce s českými i zahraničními univerzitami 
- stávající podpůrné výzkumné projekty v rámci FP7/H2020, ESA a TACR 
- možnost získat výzkumné projekty pro další vývoj dle potřeb rozvoje produktu

Firemní kultura: 

- přátelská, stále relativně malá společnost (~20)
- projektová orientace 
- zakládáme nový team nezatížený žádnými problémy z minulosti 



- jsme ochotni přizpůsobit interní firemní pravidla potřebám teamu
- zaměstnanci - kolegové s VŠ vzděláním 
- zavedeny režim zaměstnáváni studentů 
- výběr externistů podle vlastní volby 
- flexibilní pracovní doba 

Lokalita: 

- Praha, dobrá dostupnost MHD 
- možnost jezdit do práce na kole (stojan na kola na zahrádce, 2x sprcha) 
- parky a sportovní zařízení v okolí (Letenský park, Stromovka)
- různé možnosti stravování (hodně restaurací v okolí, dovoz Zelená kuchyně, 2x kuchyňka na 
patře) 
- okolí s možností nákupu (Billa a řada dalších obchodů)

Pracovní prostory:

- nejde o klasický open space, ale o rekonstruovaný starý činžovní dům
- klidné prostředí v relativním centru (Letná)
- samostatné ("oddělené") prostory pro vývojářský tým (včetně kuchyňky) 
- vybavení - kancelářské a počítačové – dle potřeb teamu
- 2 zasedací místnosti 

Benefity: 

- nadstandardní platové podmínky
- penzijní připojištění, příspěvek na kupon MHD, stravenky
- možnost čerpat delší dovolenou nebo si naplánovat neplacené volno 
- flexibilita v délce pracovní doby v případě potřeby
- flexibilita pro práci z domova 
- motivační způsob odměňování 
- široké možnosti sebevzdělávání (kurzy, školení, workshopy, konference, ...)
- mezinárodní cesty / mezinárodní komunikace
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