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Predstavenie partnera 
Sme česká softwarová firma založená v roku 2011. V rámci našej ponuky služieb poskytujeme naším 

zákazníkom komplexné služby a riešenia v oblasti vývoja internetových a intranetových aplikácií 

a informačných systémov na zákazku a v oblasti outsourcingu vývoja software a konzultantov. 

Základným účelom a poslaním Eprovement je poskytovať zákazníkom kvalitné a vysoko výkonné a 

bezpečné riešenia založené na moderných platformách a inovatívnych postupoch v oblasti prístupnosti a 

použiteľnosti webových aplikácií. 

 

Ciele projektu 
Project Manager Associate by mal po dobu pôsobenia u priemyslového partnera vykonávať úlohu 

projektového manažéra priamo u veľkého medzinárodného zákazníka  firmy eprovement a sám tak 

získať pohľad do dôležitých činností, na ktorých závisí úspech spravovaného projektu a spokojnosť našich 

zákazníkov. Keďže projektový manažér bude outsorcovaný ako externý pracovník priamo do Pražskej 
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lokality nadnárodného zákazníka  je zásadne dôležité správne sa začleniť do firemnej kultúry 

a prezentovať sa na profesionálnej úrovni.  

 

Hlavné výstupy projektu 
 Získanie osobnej skúsenosti v reálnej praxi 

 Záverečná správa pre garanta študijného oboru podľa danej špecifikácie 

 Záverečná správa (krátke hodnotiace zhrnutie) pre garanta priemyslového partnera  

 

Popis pracovnej pozície: 
 Plánovanie projektov, definícia rizík, riešenie problémov, definície požiadavkou na zmeny, 

zmeny priorít súbežných projektov 

 Koordinácia projektových aktivít so všetkými zúčastnenými stranami 

 Udržiavanie prehľadu o stave projektu, odhadovanie rizika, identifikácia zdrojov 

 Zostavovanie, zmena a údržba projektových plánov 

 Podiel na rozvoji interných procesov 

 Poskytovanie podkladov pre hodnotenie team leaderov 

 Zodpovednosť za skoré dokončenie a za kvalitu vedených projektov 

 Zodpovednosť za zostavenie a sprístupnenie informácií o skutočnom stave projektov(reporting) 

 Miesto výkonu práce Praha 

 

Požadujeme: 
 Teoretická znalosť metodík vedenia SW projektov 

 Skúsenosti s koordináciou menšieho týmu vítaná 

 Skúsenosti s nástrojmi projektového manažmentu(MS Project ap.) 

 Dobrú znalosť AJ 

 VŠ vzdelanie 

 Dobré organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, starostlivosť, systematický 

prístup 

 

 

 


