Clever choice

Propojujeme svět financí a IT
V CTS Trade IT už od roku 2008 vyvíjíme softwarové řešení,
které komplexně pokrývá problematiku obchodování
na kapitálových trzích. Naší hlavní zbraní je kombinace
IT a business znalostí. Naší platformou denně protečou
transakce za stovky milionů korun.

Od roku

2008

Jsme hrdí na to, že za dobu existence CTS nám portfolio

Experti na
investice

zákazníků jenom roste. Bereme to jako ocenění naší kvalitní
práce, ale zároveň i jako závazek, abychom v kvalitě nepolevili.
Je nás jen něco málo přes 60 a stále si zachováváme přátelskou
atmosféru.

Spolupracujeme s předními
bankovními institucemi, jako je Česká
a Slovenská spořitelna, UniCredit Bank CZ a SK,
Raiffeisenbank v Čechách a Rakousku, ČSOB a další.
Pro naše klienty dlouhodobě poskytujeme služby
postimplementační podpory CTS a jsme pro ně partnery,
na které se mohou spolehnout.

V investičním
bankovnictví jsme jako doma
Naši platformu CTS (Clever Trading Solution)

Máme tak v relativně krátkém čase zpětnou

využívají oddělení napříč celou bankou. Banka

vazbu a vidíme reálný dopad našeho

tedy díky našemu systému umožňuje svým

každodenního úsilí. Můžeme sledovat, jak

klientům zprostředkovat nákup cenných papírů,

aplikace funguje a případně ji dál rozvíjet

akcií, dluhopisů či podílových fondů.

či upravovat.

To vyžaduje vždy velmi úzkou spolupráci

Další z našich zásadních domén v oblasti

s

investic

klientem.

Nejsme

tedy

někde

zavření

je

dodávka

řešení

šitých

nad produktem, ale jsme s klientem v každodenní

na míru a realizovaných na nejnovějších

interakci. Vše, co děláme, je tak v bankách velmi

technologiích.

rychle využito.
V rámci banky pak systém CTS zabezpečuje
vedle prodejního procesu i vypořádání transakcí,
účetnictví, reporting, regulatorní reporting a další
procesy spojené s distribucí cenných papírů.

Co Tě u nás bude bavit?
Bezva tým našich CTSáků, ve kterém se všichni známe,
táhneme za jeden provaz, tykáme si a umíme se vzájemně
podržet. Respektujeme individualitu každého z nás, proto
si ani nemusíš lámat hlavu s dresscodem.
Super lokalita přímo na metru a moderní kanceláře s úžasnými
výhledy na Prahu. Uvnitř nich relax room s gaučem a polštáři
pro chvíle oddychu a fotbálkem a televizí pro chvíle zábavy.
Pravidelnou dávku kofeinu nám jistí dva kávovary a porci
zábavy naše společné akce. Poobědvat můžeš v jedné z našich
dvou kuchyněk nebo s námi můžeš vyrazit do restaurací,
kterých je v našem blízkém okolí opravdu hodně a občas
tam chodíme i posedět po práci. Jednou za čas také rádi
vyrážíme na vícedenní offsite akci, takže se vždy je na co těšit.
Díky našemu zaměření postupem času pronikneš hlouběji
do tématu investičního bankovnictví a získáš tak přehled
z různých oblastí, které propojení IT a financí nabízí.

Lidé v CTS Trade IT
V CTS pracuji již od dob studia na vysoké škole. Vystudoval jsem
na VŠE obor Informační management a nyní měním teoretické
znalosti na ty praktické. V CTS se věnuji funkčnímu testování,
integračnímu testování a automatizaci webového testování. V rámci
QA teamu je ve firmě možný osobní růst, učení se novým věcem
a business procesům. Jako bonus beru, že díky malé až střední

Petr

velikosti firmy je komunikace s vývojáři, analytiky a všemi dalšími
na osobní úrovni.

Ve firmě jsem od jejího počátku a postupně jsem prošel z pozice
běžného vývojáře až na pozici Team leadera juniorních vývojářů.
V rámci své pozice také pomáhám novým kolegům na vývojářských
pozicích zvládnout zapracování s naším systémem. Vzhledem k tomu,
že jsem vystudoval na MFF UK učitelství, tak jsem se vlastně oklikou
vrátil ke svým kořenům. Mým přáním je, abych každého nováčka
přesvědčil o tom, že děláme zajímavý software, kde se každý může
realizovat. A snad se mi toto přání plní.

Milan

Pracuji v CTS přes 10 let a v posledních letech se zabývám analýzou.
Na práci analytika mě nejvíce baví, že je velmi pestrá. Díky tomu, že náš
systém pokrývá řešení pro řadu různých oddělení bank, jsem získala
prací v CTS velmi širokou a poměrně detailní znalost fungování těchto
oddělení a potřeb jejich pracovníků. Líbí se mi být na počátku realizace
projektu a dělá mi radost, proběhne-li dodání po společném úsilí

Lenka

s ostatními kolegy z vývoje a testů přesně podle představ zákazníka.
Skvělá přátelská nekonfliktní atmosféra a týmová spolupráce je v CTS
unikátní a těžko by se hledal někdo, kdo by odmítl pomoc kolegovi.
Důležitá je pro mě i časová flexibilita, nikdy jsem neměla problém
skloubit práci a rodinu, ani když jsem měla malé děti.

Kdo u nás najde uplatnění?
Full Stack
.NET
Developer

Máš znalosti C#, .NET a relačních databází, popř. JavaScriptu a Reactu?
Baví Tě programování a rád by sis našel stabilní práci, která spojuje
mnoho IT disciplín (integrace, frontendy - vč. webu, produktový rozvoj)
a svět investic?

IT Business
Analytik

Máš už zkušenosti s analýzou v oblasti IT a financí? Rád komunikuješ

Test
Analytik

Jsi pečlivý detailista, jehož bystrému oku neunikne žádná nesrovnalost?

a lákají Tě velké výzvy? Baví Tě nalézat řešení, dohlížet na projekt během
celého vývoje a testů a vidíš za roh?

Naplňuje Tě dotahování věcí k dokonalosti? Máš analytické schopnosti
a láká Tě poznat, jak funguje burzovní svět?

Máš

Project
Manager

zkušenosti

z

oblasti

projektového

řízení

v

kombinaci

s IT a businessem? Záleží Ti na budování dobrých vztahů s klientem
a chceš mít pod palcem vedení zajímavých projektů, kde je důležitá
odpovědnost při zajištění dodávky v plánovaných termínech, kvalitě
a rozpočtu?

Práce v analytickém týmu
Co Tě u nás čeká?

S čím budeš pracovat?

Příležitost nahlédnout pod pokličku businessových

Setkáš se s tvorbou specifikací

procesů ve velkých bankách z pohodlí menší firmy.

textovou formou s využitím UML

Množství výzev, při kterých můžeš aplikovat
své analytické myšlení a komunikační dovednosti.
Analýza požadavků zákazníků na úpravy/nové
funkcionality našeho SW, poskytování konzultací či
dohlížení na vývoj i testing.
Intenzivní denní komunikace s našimi bankovními
klienty i kolegy v interním týmu.
Spolupráce se zkušenými specialisty na vývoji
aplikací v oblasti investičního bankovnictví.

diagramů. Pro modelování využiješ
Enterprise Architect a pro práci
s daty jazyk SQL.

Práce v testerském týmu
Co Tě u nás čeká?
Detektivní práce, při které detailně poznáš náš SW a budeš společně s kolegy
zvyšovat jeho kvalitu.
Analýza vstupní dokumentace, definice test cases a příprava test skriptů,
provádění testů a retestů chyb.
Denní komunikace s bankami, které jsou lídry trhu, i se svými kolegy v interním
týmu.
Spolupráce s našimi zkušenými specialisty na vývoji aplikací v oblasti investičního
bankovnictví.

S čím budeš pracovat?
Budeš využívat zejména své nápady, úsudek a rozhodnutí.
Z nástrojů pak Excel pro přípravu testovacích dat, SQL dotazy pro analýzu chyb
a kontrolu dat přímo v databázi.
Pro správu test cases se seznámíš s HP ALM.

Práce ve vývojovém týmu
Co Tě u nás čeká?
Vývoj pro banky, které jsou lídry trhu a práce na velkých projektech, kde hned
uvidíš výsledek.
Spolupráce s našimi zkušenými specialisty na vývoji aplikací v oblasti investičního
bankovnictví.
Full stack vývoj naší platformy CTS podle potřeb zákazníků, včetně spolupráce
na našich interních nástrojích.

S čím budeš pracovat?
Se špičkovými technologiemi společnosti Microsoft, jako jsou .NET Framework,
MS SQL Server, ReactJS, SSRS nebo VS2019 a další, jako např. Resharper.
Programujeme v C# pro .NET Framework (Back-end, WinForms nebo
ASP.NET) a T-SQL pro MS SQL Server.

Chceš vědět víc?
Podívej se na náš web

www.cts-tradeit.cz
Nebo napiš na e-mail

hr@cts-tradeit.cz
Najdeš nás také na

CTS Trade IT a.s.
hr@cts-tradeit.cz
+420 226 229 110
www.cts-tradeit.cz

