
Web APP project development coordinator

The student, who will be  working in the WebAPPs Project team will have the opportunity to 

confront his ideas with  the team of developers, make documentation, communicate within the  

team and clients. He/She will get familiar with tools used in our company. For instance 

cooperation tool Asana and project management tools and methodologies.

Skills required

     good organizational skills
     good communication skills
     PHP  knowledge
     Javascript knowledge is big plus
     ability to work under (time) pressure
     professional attitude
     interest in Project coordination career
     willingness to “do what must be done, in the time it must be done”
     ability to learn new technologies and skills connected with them
     to sign a con�dentiality agreement is needed

What we offer?

non-paid position ( if work goes well some bonus is possible)
however, in return you will get:

     hands-on experience and know-how run your own business
     face-to-face contact with co-workers from whole aspect of small �rm
     training in soft skills
     great opportunity for networking
     access to intern collaboration tool
     opportunity to feel the power of team-building and synergy
     �nd out pros and cons of working with close colleagues from FI-MU
     possible further cooperation with Dactyl Group

Your CV and motivation letter in English,Czech or Slovak needs to be sent to our Internship 

Coordinator.
Contact: info@dactylgroup.cz
If you got any questions, feel free to ask.

info@dactylgroup.cz 

+421 915 919 204

+420 773 691 889



Koordinátor vývoja webových aplikácií

Študent, ktorý bude pracovať ako manažér týmu pre návrh a vývoj aplikácie pre mobilné 

zariadenia bude mať možnosť viesť tým vývojárov, spracuvávať príslušnú dokumentáciu 

koordinovať tým a komunikovať s týmom a klientami. Ona/On sa zoznámi so softwarom 

využívaným našou �rmou. Príkladom je kooperačný program Asana  a manažérske nástroje a 

metodológie.

Požadované schopnosti

     dobré organizačné a komunikačné schopnosti
     skúsenosti s PHP
     Javascript výhodou
     schopnosť pracovať pod (časovým) tlakom
     profesionálny prístup
     záujem o kariéru v tomto odvetví
     schopnosť a chuť dodržiavať časové termíny úloh
     chuť učiť sa novým technológiám a metodikám


Čo ponúkame?

žiaľ, ide o neplatenú stáž , avšak pri dobre vykonanej práci možné ocenenie a potenciál budúcej 

spolupráce na vyššej úrovni

na oblátku obdržíte:

     tréning mäkkých dovedností v teréne
     možnosť získať skúsenosti z vedenia vlastnej �rmy
     kontakt a skúsenosti  od kolegov, a zo samotného pracovného zaradenia
     sociálny networking v praxi
     prístup k internému softwaru pre spoluprácu
     možnosť pocítiť silu teambuildingu a synergie
     vyskúšať si a zistiť, aké sú plusy a mínusy spolupráce s kolegami z FI-MU
     potenciálnu budúcu spoluprácu s DactylGroup

Svoje CV a motivačný list prosím zasielajte v prípade záujmu v Angličtine, Čestine či Slovenčine 

nášmu koordinátorovi pre spoluprácu s FI-MU a študentských stáži.
Kontakt: info@dactylgroup.cz
V prípade hociakých otázok nebojte sa nás kontaktovať. :)

info@dactylgroup.cz 

+421 915 919 204

+420 773 691 889


