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Тип праці: Контракт консультанта - до 6-ти місяців 

Опис:  

Фонд Євразія міжнародна організація, фінансування якої здійснюється урядом США, 
діяльність якої спрямована на підтримку реформ державного управління та розвиток 
громадянського суспільства, приймає заявки на посаду Технічного Лідера (керівника 
команди розробників) системи електронних аукціонів для проекту Прозорість та підзвітність 
у держуправлінні та послугах (TAPAS) який підтримується USAID/UKaid.  

Технічний лідер відповідальний за контроль виконання розробки модулю аукціону, 
процедури аукціону для Укрзалізниці та інтеграції зі сторонніми системами. 

Мета: 

● Розробити окрему процедуру аукціону оренди залізничних вагонів для Укрзалізниці 

● Адаптувати модуль аукціону оренди залізничних вагонів задля  збільшення середньої ціни 
оренди за вагон в день. 

● Здійснити інтеграцію з API Укрзалізниці, задля уникнення обміну даними між системою 
електронних аукціонів та системами організаторів у ручному режимі.  

 Обсяг робіт: 

● Підготовлена загальна архітектура та прийнято рішення для стека технологій; 

● Створено прототип загального технічного рішення; 

● Розроблено API для зв'язку між центральним компонентом та електронними торговими 
площадками; 

● Створено бізнес-рішення відповідно до технічної документації; 

● Розроблено  модуль аукціону відповідно до логіки торгів; 

● Забезпечено зберігання та синхронізацію даних; 

● Розроблена технічна документація на систему. 

Обов’язки: 

● Обрати  оптимальну архітектуру та рішення; 

● Встановлювати, пріоритезувати та контролювати завдання; 

● Розробити частину коду для процедури, дзеркального відображення та пошуку АРІ; 

● Проводити верифікацію вихідного коду; 



● Підтримка всіх ключових ролей в команді; 

● Тренувати та допомагати розвивати членів команди; 

● Проводити координацію  з внутрішніми та зовнішніми партнерами. 

Навички та кваліфікація: 

Професійний стаж: 5-7 років 

Підвищений рівень застосування наступних технологій: 

● Навички архітектурних підходів та знання основних принципів; 

● Мова програмування: Python 3 

● Фреймворки (середа розробки) та бібліотеки: PyYAML, aiohttp, motor, iso8601, schematics, 
swagger 

● Знання бази даних NoSQL: MongoDB; 

● Знання системи оркестрації контейнерів: Kubernetes 

● Досвід роботи з системою управління: Helm 

● Досвід роботи з системою: ElasticSearch 

● Досвід проведення автотестів (тестування навантаження, інтеграційне тестування) 

● Досвід роботи з інструменти автоматизації: Jenkins, Ansible 

● Досвід роботи з системи управління версіями: Github \ Gitlab 

Здатність створювати архітектурні рішення з нуля. 

Має успішний досвід роботи із системами з високим навантаження під час промислової 
експлуатації систем. 

Володіння кращими практиками забезпечення ІТ-безпеки.  
 


