
Programmatūras inženiera/-es prakse (backend) 
FullContact Latvia 
 
Par mums 
FullContact ir starptautisks datu apstrādes uzņēmums ar ofisiem Rīgā, ASV, Indijā un Izraēlā, 
kas strādā ar cilvēku kontaktinformāciju. Šeit ir īsa mūsu Rīgas ofisa video tūre, kurā vari 
iepazīties ar saviem topošajiem kolēģiem. 
 
Mēs Rīgā izstrādājam un uzturam lietotnes telefoniem (iOS & Android), tīmekļa pārlūkiem un 
Mac. Piedāvājam kontaktu sinhronizēšanu starp dažādiem servisiem, to dedublikāciju un 
vizītkaršu skenēšanu. Kā arī kontaktinformācijas atjaunošanu ar jaunākiem un pilnīgākiem 
datiem, piemēram, foto, sociālo tīklu profiliem, darba vietas informāciju un citiem. 
 
Mūsu vērtības 
Mūsu pamatvērtības ir liela mūsu uzņēmuma sastāvdaļa. Tās nosaka ko un kā mēs darām un 
ko sagaidām no komandas biedriem. Ar tām Tu vari iepazīties šeit. 
 
Par Tavu praksi 
Tu būsi daļa no servera puses izstrādes komandas, kas strādā pie FullContact mākoņa adrešu 
grāmatas un iekšējām FullContact sistēmām. Tavs prakses vadītājs būs Tavs mentors, kas 
palīdzēs tikt galā ar tehniskajiem izaicinājumiem, dos padomus mācīšanās procesā, sniegs 
atgriezenisko saiti un palīdzēs augt kā programmatūras inženierim. Mēs Tev palīdzēsim 
iemācīties rakstīt kodu, kuru nav kauns rādīt citiem un var droši dot izmantot lietotājiem. Praksē 
paveikto varēsi izmantot kā kvalifikācijas darbu. 
 
Kā izskatīsies Tava tipiskā darba nedēļa 

● 5 standup sapulces; 
● Nepārtrauktā piegāde (continuous delivery); 
● Vismaz viena pāru programmēšanas sesija; 
● Daudz laika, lai mācītos, rakstītu jaunas lietas un labotu esošās; 
● Pa kādam CS:GO, MTG vai SC2 mačam (tikai ja tas Tevi interesē), uzņēmuma 

vakariņām vai pasākumam.  
 
 
Par Tevi 
Ko no Tevis sagaidām 

● Tevi interesē datubāzes, API un modernas programmēšanas valodas; 
● Tu saproti, ka mācīšanās nekad nebeidzas; 
● Tu esi pašmotivēts/-a un vēlies gūt panākumus; 
● Tu nebaidies no izaicinājumiem; 

http://fullcontact.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2TTrAnZUaHM
https://www.fullcontact.com/apps/ios/
https://www.fullcontact.com/apps/android/
http://app.fullcontact.com/
https://www.fullcontact.com/apps/mac/
https://www.fullcontact.com/about/
https://www.fullcontact.com/about/


● Tu pabeidz to, ko iesāc; 
● Tu labi proti runāt un rakstīt angliski (lai varētu komunicēt ar Indijas un ASV kolēģiem). 

 
 
Uzskatīsim par priekšrocību 

● Ja iepriekš būsi kaut ko darījis/-usi ar datubāzēm un HTTP API; 
● Interesi par funkcionālo programmēšanu. 

 
 
Kā praktikants backend komandā Tu saskarsies 

● Mikroservisu arhitektūru; 
● Kas veidota izmantojot Clojure, Java vai Python programmēšanas valodas; 
● Kas tiek kompilēts izmantojot nepārtrauktās piegādes rīkus; 
● Kas tiek izvietots AWS mākonī; 
● Kods tiek glabāts git un tiek pārbaudīts GitHub; 
● Kodu dažreiz salauž mūsu testētāji; 
● Ko viņi Tev ziņos Slack vai Clubhouse. 

 
Ko mēs piedāvājam 

● Spēcīgu startu Tavai IT karjerai; 
● 300 EUR stipendiju; 
● Lielisku un saulainu ofisu Rīgas centrā (Blaumaņa iela 5a-7) ar labumiem pilnu virtuvi. 

  
Ja piedāvājums Tev šķiet interesants, sūti savu CV un īsu (~ 200 vārdi) aprakstu/motivācijas 
vēstuli uz klavs@fullcontact.com un sarunāsim tikšanos. 
 

 

https://clojure.org/
https://aws.amazon.com/
https://github.com/
https://slack.com/
https://clubhouse.io/

