
 
 
Adeo Web - pirmaujanti Lietuvoje e-komercijos sprendimų agentūra, jau 9-erius metus vystanti 

sėkmingus didelės skalės B2B ir B2C e-prekybos projektus. 

 

Pasitelkdami tokias platformas kaip Magento - skirtą e-komercijai ir Akeneo – sukurtą 

produkto informacijos valdymo (PIM) sprendimams vystyti, padedame savo klientams įvykdyti 

visapusišką prekybos verslo skaitmenizavimą. Kasdien dirbdami visi kartu mes tobulėjame 

greičiau ne tik kaip komanda, bet ir kaip asmenybės. 

 

● Kiekvieną dieną mokomės ir vieni kitiems perduodame savo žinias 

● Nuolat geriname savo sugebėjimus ir įgyjame tobulėjimą įrodančius sertifikatus 

● Darbas su didelės apimties projektais ir garsiomis Lietuvoje bei pasaulyje įmonėmis mus 

skatina tobulėti ir gilinti žinias 

● Mūsų kasdieninė aplinka yra pilna karjeros galimybių, iššūkių, sprendimų, komandinio 

darbo ir smagių akimirkų! 

 

Adeo Web komanda yra pilna jaunų ir savo darbui atsidavusių žmonių, kurie yra tokie patys, 

kaip ir tu! Mes mėgstame programuoti, projektuoti ir rašyti kokybišką kodą. Kartu mes mokomės, 

dalinamės savo žiniomis ir augame.  

 
 
SKELBIMAS 
 
Ieškome talentingų ir aktyvių žmonių, kurie taps mūsų komandos dalimi! Atlikdami praktiką Adeo 

Web gausite galimybę prisidėti prie realių projektų, dirbsite vienoje komandoje su patyrusiais 

programuotojais, projektų vadovais ir dizaineriais. Generuosite idėjas ir pasiūlymus kaip kurti 

patogias ir kokybiškas elektroninės komercijos svetaines bei sistemas.  

 

Būdamas PHP programuotoju, kursi tvarkingą, kokybišką ir efektyvų kodą. Prisidėsi prie 

elegantiškų, švarių, šiuolaikinius standartus atitinkančių aplikacijų kūrimo. 

 

Tavo atsakomybės: 
● Projektuoti ir programuoti funkcionalumą PHP programavimo kalba 



 

● Dirbti komandoje kartu su kitais programuotojais, pateikti efektyvius sprendimus 

kompleksiškoms užduotims 

● Kurti gražius dalykus rašant optimizuotą kodą 

● Ieškoti ir pritaikyti naujas technologijas projekte 

 

Tau siūlome: 
● Lankstų grafiką 

● Galimybę įsidarbinti po sėkmingos praktikos 

● Galimybę mokytis ir tobulėti 

● Draugišką, stiprią ir visada pasirengusią padėti komandą 

 

Mes norime, kad tu: 
● Gerai išmanytum PHP 

● Suvoktum kas yra PHP7 objektinis programavimas 

● Mokytumeisi ir siektum rašyti optimizuotą kodą 

● Mėgautumeisi tuo, ką darai 

● Kokybė būtų vienas didžiausių Tavo tikslų 

● Turėtum puikius anglų kalbos įgūdžius 

 

Taip pat būtų puiku, jei: 
● Suprastum kas yra versijų kontrolės sistemos (CVS/SVN/GIT) 

● Žinotum kaip elgtis su HTML/CSS 

● Būtų tekę susidurti su JavaScript bei jQuery bibliotekomis 

 

Susidomėjai? Parašyk mums - cv@adeoweb.biz 




