
 
 

 

 
Информационно обслужване АД е една от водещите ИТ компании в България, с над 600 висококвалифицирани 

специалисти. Вече над 40 години Информационно обслужване е българският лидер в доставянето на ИКТ услуги в 
публичния сектор и заема водеща роля в изграждането на електронно правителство в България. 

За екипа на отдел Web технологии в централния ни офис в град София търсим: 
 

Front End Web Developer 
 
Търсим Front End Web Developer, който да има знанията, уменията и желанието да осъществява връзката 
между дизайна и програмните функционалности. Ще отговаря за превеждането на UI/UX дизайна и 
wireframes, разработени от дизайнерите в код, който създава визуализацията на приложението. Ще 
работите съвместно с графичните дизайнери и програмистите, които отговарят за изпълнението на 
проектите, като взаимодействате както по отношение на изгледа на крайния продукт, така и по отношение 
на неговите функционалности. 
 
Задължения и отговорности:  
- Разработване на интерактивни уеб 

интерфейси базирани на предварително 
създаден дизайн; 

- Интегриране, усъвършенстване и разработка 
на интерактивни уеб компоненти, които да 
подпомагат потребителите; 

- Оптимизиране на layout-а за максимална 
достъпност и съвместимост с различни 
устройства; 

- Оптимизиране на производителността на уеб 
интерфейси с цел по-бързо зареждане; 

- Съвместна работа с другите участници в 
проектите. 

 
Ние предлагаме: 
- Работа в млад екип от опитни професионалисти; 
- Участие в интересни и динамични проекти; 
- Възможности за повишаване на квалификацията; 
- Възнаграждение, обвързано с постигнатите 
резултати. 
. 

Изисквания: 
- Професионално познаване на markup 

технологиите, включително HTML5; 
- Професионално познаване на технологиите за 

стилизиране и изграждане на layout в уеб – 
CSS3, Flexbox, CSS grid, Media Queries; 

- Познаване на концепциите за Responsive 
Design; 

- Умения за работа с графичен софтуер, 
включително с векторна графика; 

- Познаване на JavaScript e предимство; 
- Познаването на PHP и back-end технологиите 

е предимство; 
- Комуникативни умения и умения за работа в 

екип. 

 
 
Ако предложението ни е предизвикало Вашия интерес, моля изпратете мотивационно  писмо и 
професионална автобиография на e-mail адрес: hr@is-bg.net не по-късно от 15.11.2018 г. Одобрените 
по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
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