
 

Estágio - Ruby Backend Developer (API Integration) 
 
Você gosta de desenvolver web features e está interessado em um estágio? Nós 
trabalhamos com tecnologia de ponta, estamos ativos em 25+ países no mundo inteiro e 
estamos procurando por um backend developer estagiário altamente motivado para nos 
ajudar revolucionar o mercado de transporte terrestre! 
 
Quem somos:  
A Distribusion fornece o Sistema de Distribuição Global (GDS) líder mundial para a indústria 
de transporte terrestre, conectando mais de 200 operadores / viações com agências de 
viagem online, tal como Expedia.com, Booking.com, Skyscanner e Rome2Rio, entre muitas 
mais. Cobrimos o todo o mercado europeu, e estamos expandindo nossos serviços ao 
Brasil. 
A nossa sede é em Berlin, e estamos crescendo rapidamente com a ajuda de top 
investidores VC europeus. 
 
O que nós oferecemos: 
 

- Participar na integração API de grandes empresas de transporte 
- Analizar como o sistema de operadores de transporte funciona e como melhor            

encaixá-lo com a nossa própria API 
- Identificar técnicas ou tools para melhorar o nosso processo de integração  
- Entender requisitos comerciais e encontrar a melhor solução técnica 
- Trabalhar com uma equipe multifuncional com membros de TI, Vendas, Customer           

Experience e Produto 
- Ganhar um salário de estágio acima da média 

 
Quem estamos procurando 
 

- Você sabe programar em Ruby 
- Você é organizado e sabe trabalhar independentemente 
- Você tem boa capacidade analítica e sabe encontrar várias soluções técnicas para            

um mesmo problema 
- Você é fluente em inglês 

 
Nice to have: 

- Você sabe como desenvolver uma REST API 
- Você tem um background em testing (RSpec, Minitest, etc.) 
- Você já tem experiência prática em desenvolvimento Ruby 
- Você sabe trabalhar com Prometheus, Grafana, Kibana, Docker e Elixir 

 
Se você tiver interesse, mande o seu CV em inglês para Tomás Herrmann, usando o               
seguinte e-mail: 
tomas.herrmann@distribusion.com e / ou jobs@distribusion.com 
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