
 

Java Developer 

DHL e световен лидер в логистичната индустрия. Нашите дивизии предлагат несравними  
по качество логистични решения, измежду които вътрешните и международни доставки      
на колети, въздушен и морски транспорт, автомобилен и железопътен транспорт. DHL 
предлага решения по цялата верига на доставки и такива за електронната търговия.       
Със своите близо 350 000 служители и присъствие в повече от 220 страни и територии по  
целия свят, DHL свързва хората и бизнеса сигурно и надеждно и дава ненадминати 
възможности на световната търговия. DHL предлага специализирани решения както за 
развиващите се пазари, индустрии и технологии, така и за хуманитарни науки, 
здравеопазване, енергетика, автомобилна индустрия и търговия на дребно. DHL е пример 
за корпоративна отговорност  и ненадминато присъствие в развиващите се пазари и 
решително се позиционира като „логистичната компания на света”. Приходите на 
компанията за 2016 година са над 57 милиарда евро 
 
За R&D екипа ни в София, търсим да назначим служители на позиция Java Developer. 
 
Като част от екипа ни ще имате възможност да разработвате приложения с необходимите 
функционалности, които да оперират без инциденти в среда с голям обем от данни. 
 
Спецификациите за системните изисквания са взети директно от ключови потребители на 
разработвания продукт, за да се затвърди това, че решението отговаря на нуждите на 
конкретния отдел. 
 
Основни задължения: 
• Разработване на приложения, които да функционират в големи обеми данни и да 
отговарят на нуждите и изискванията на компанията 
• Участие и принос във всяка една фаза от процеса на разработване 
• Писане на качествен, лесно проверим и ефикасен код 
• Подготвяне и реализация на софтуерните компоненти 
• Непрекъснато усъвършенстване чрез проучване на алтернативи и технологии и 
представянето им 
 
Позицията изисква: 
• Бакалавърска или магистърска степен по Информатика, Софтуерно Инженерство 
• Доказан практически опит в разработването на софтуер 
• Минимум 2-3 години опит в разработването на софтуер с JAVA EE (в частта за достъп и 
вътрешнопрограмно управление на данни*) 
• Счита се за предимство предишен опит с Agile методологии за разработване на софтуер 
• Обектно-ориентиран анализ и дизайн чрез използване на общи шаблони за софтуерен 
дизайн 
• Солидни знания за Java, Jasper, JEE и функциите им Classloading, Memory Management, 
Transaction management и др.) 
• Отлични познания в областта на релационните бази от данни, свързани с SQL и ORM 
технологиите (JPA2, Hibernate) 



• За предпочитане е да има опит с бази от данни на Oracle 
• Опит в разработването на софтуер, базиран на регулярни тестове 
 
Ключови показатели за ефективност: 
• Навременно предоставяне на разработените решения 
• Изрядна документация 
• Предоставяне на оптимални решения; подходящо изпълнение на софтуера 
• Удовлетворяване на ключовите крайни потребители 
 
Ще се радваме да се срещнем със заинтересовани към проекта Java програмисти и да 
обсъдим каква добавена стойност би имал проектът за тях.  
 
Очакваме Вашите кандидатури на maxim.atanasov@dhl.com  

 

 

 

 

Моля, имайте предвид, че кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат 
поканени на интервю. 

mailto:maksim.atanasov@dhl.com

