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 Frontend BaaS Developer عنوان شغل:  فنی   :سازمانیواحد  

های مورد نیاز  سایر صالحیت  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه کار مرتبط 

ط
شرای

 
ل

احراز شغ
 

و    JavaScript  یسینوزبان برنامه   اتیتسلط کامل به جزئ •

 ECMAScript  6+  یبا استانداردها   ییآشنا

 Cashing Strategyو ساختارهای    PWA  ابآشنایی   •

 React Jsتسلط کامل بر    •

 Restful API  یفراخوان  میتسلط کامل بر مفاه •

)مانند:    UI  یهااز کتابخانه   یکیحداقل    ابآشنایی   •

Material Design ،Bootstrap  ،Ant Design ) 

 Gitبا    یو تجربه کار  آشنایی •

 Responsive Design  میتسلط بر مفاه •

 Context APIو    Redux   اب  آشنایی •

 CSSو    Sassتسلط بر   •

 Package Managerآشنایی با   •

 Build Toolsآشنایی با   •

 TDD  ابآشنایی   •

 سال   2

در رشته علوم    یمدرک کارشناس

 رشته مربوطه   ای  وتریکامپ

 

 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 

 مستندات و روش های اجرایی شرکت  •

 UI/UX  یطراحآموزش الگو   •

 SDK MBaaSاستفاده از    آموزش •

  Git flowآموزش استفاده از •

 ها   Design Patternو    SOLID  ،ییگرا  یش  میمفاه •

• TDD 
 

 :شرح شغل

 وب    یو توسعه معمار   یطراح •

 تعامالت کاربر در صفحات وب  جادیا •

 ها  API  فراخوانی •

 و کارآمد   تستتوسعه نرم افزار ، قابل    یها  وه ی ش  نیاستفاده از بهتر  بانوشتن کد   •

   HTML / CSSاستاندارد    یاستفاده از روشها  باایجاد رابط کاربری   •

 پروژه   نیچند  نیب  ییجابجا •

 د یجد  یها  یفن آور   یریادگی •

 مسئولیت:

 و کارآمد   شیشده ، قابل آزما  یطراح  یبه خوب  یکد  جادیا •

 توسعه،تست و عرضه مستندات    ،یطراح •

 تأمین کیفیت از طریق وفادار ماندن به تعریف تکمیل شده •

 سازگار کردن روزانه برنامه شان نسبت به هدف اسپرینت  •

 حرفه ای   فردیبه عنوان  خود  پاسخگو نگه داشتن   •
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 و توسعه دهندگان وب   UI / UXبا طراحان    کار •

 

 های رفتاری: خصوصیت

 یمیکار ت  هیروح  یدارا  •

 باال    یری پذت یمسئول •

 ی ریادگیمند به  عالقه  •

 ت ایدقت و توجه به جزئ •

 گیرد. صورت می   عاملتفویض اختیارات بنا به اقتضاء از جانب مدیر  اختیارات :  

 باشد. پاسخگویی : همکار متعهد به پاسخگویی در موارد مسئولیت ها به سلسله مراتب شرکت می 

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (منابع انسانی )مدیر   تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


