
 

GTECH Огранак Београд је компанија за производњу и имплементацију софтвера. Ми смо 
део GTECH корпорације која послује у саставу Lottomatica групације. Бавимо се развојем и 
имплементацијама информационих система за лутрије, online игре и спортско клађење. Наши 
клијенти су приватне и државне компаније које се баве овим пословима широм света. 

За нашу канцеларију у Београду расписујемо конкурс за позицију: 

Software Build Engineer 

Потребна знања и вештине: 

 Програмирање (скриптови за аутоматизацију процеса, Web сервиси, десктоп и Web 
апликације) 

 Познавање основних принципа рада:  
 серверских и десктоп оперативних система 
 рачунарских мрежа 
 PC хардвера 

Пожељна знања (неке од) технологија: 

 Динамички програмски језици (Python, Ruby, JavaScript...) 

 Системи за контролу верзија (Team Foundation Version Control, Subversion, GIT, VSS...) 
 Системи за континуалну интеграцију (Team Foundation Build, Jenkins, CruiseControl.NET 

...) 
 Системи за праћење радних налога (JIRA, Trac, Team Foundation Work Item Tracking ...) 
 Алати за билд (MSBuild, NAnt, Ant, Maven...) 
 Алати и технологије за пакетирање (MSI, WiX, Inno Setup, NSIS ...) 

 Процес билда и паковања за код писан у .NET, Java, C++, PL/SQL, VB6... 

 SQL и релационе базе података (SQL Server, Oracle…) 
 XML, HTML, CSS, JSON... 

Генерални услови: 

 Самосталност у решавању проблема 
 Способност рада у тиму, успостављање добре сарадње са колегама 
 Поштовање компанијских стандарда, процедура и процеса 
 Посвећеност раду и способност продуктивног рада под стресом 

 Жеља и способност за брзо учење, истраживање и савладавање комплексних система 
 Добро познавање енглеског језика, способност говорне и писане комуникације како са 

техничким тако и са нетехничким лицима и клијентима 
 Спремност на путовања у иностранство по потреби 

За узврат нудимо: 

 Занимљив и динамичан посао 
 Одличне услове, како финансијске тако и радне 
 Место за доказивање и брзо напредовање 
 Могућност да будете равноправан члан динамичне, успешне и амбициозне фирме 

Ако желите да конкуришете (да се пријавите), пошаљите своју пријаву са радном биографијом 

на e-mail: JobsSerbia@spielog2.com.  



Ако сте већ слали свој резиме, молимо Вас да поново пошаљете најсвежију верзију. 

Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор. 

GTECH Огранак Београд 
Косовска 51 
11000 Београд 
 
Телефон: +381 11 330 5700 
E-mail: JobsSerbia@spielog2.com 
Web: www.gtech.rs  

http://www.gtech.rs/
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