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Zadavatel 
Icontio Ltd, organizační složka 
Jihomoravské inovační centrum 
U Vodárny 2, 616 00 Brno 
info@icontio.com 

Název projektu 
Junior projektový manažer pro vývojový projekt 

Charakter projektu 
Varianta projektu: Business 
Datum nástupu: 1.9.2011/Co nejdříve 
Varianta: Business - 5 měsíců, 4 dny v týdnu 

Představení společnosti 
Společnost Icontio poskytuje komplexní služby od strategického poradenství, analýz procesů, projektového 
řízení, řízení informační bezpečnosti, přes po vývoj aplikací na různých platformách až po instalace, dohled a 
správu počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky hardware a software. 
Hlavní oblasti činnosti společnosti jsou:  

 vývoj informačních systémů a aplikací 

 konzultace v oblasti procesního řízení, projektového řízení a personalistiky 

 inovace 
 
Hlavním posláním společnosti Icontio je přinášet technologie do Vašich služeb. 

Popis problému 
Společnost Icontio bude realizovat vývojový projekt webové aplikace pro řízení procesů v nemocnicích. V týmu 

Bude analytik, projektový manažer, 4 programátoři a jeden junior projektový manažer. 

Práce junior projektového manažer bude poskytování služeb, pomoc a stínování práce vedení projektu vývoj 

software pro zákazníka, které zahrnuje komplexní možnosti, které patří do oblasti plánování a řízení projektu.   

Celý projekt bude realizovaný v průběhu 6 měsíců 

Cíle projektu 
Student bude po celou dobu pravou rukou projektového manažera. Bude se účastnit všech schůzek a zároveň 

bude plnit dílčí úkoly, které mu projektový manažer zadá. Bude plnohodnotným členem týmů a bude se podílet 

na úspěšném řízení projektu. 
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Hlavní výstupy projektu 
 Získání osobní zkušeností v reálné praxi. 

 Získání zkušeností s organizováním týmu. 

 Získání praxe v oblasti řízení projektů, plánování zdrojů, analýzy, kontroly kvality 

 Kompletní projektová dokumentace 

 Zpráva o činnosti v průběhu projektu 

 Zpětná vazba pro společnosti Icontio 

Náplň práce 
 Tvorba projektových plánů a jejich realizace.  

 Podpora projektového manažera 

 Kompletní administrace projektu dle interní metodiky 

 Spolupráce s členy projektových týmů  

Požadujeme 
 analytické schopnosti 

 komunikační dovednosti 

 prezentační dovednosti 

 organizační dovednosti 

 znalost modelování UML 

 schopnost učitse novým věcem 

Kontaktní informace - garant 
Petr Hladík 
email: petr.hladik@icontio.com 
tel.: 731402618 
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