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Pozice : Vývojář mobilních aplikací 

Název společnosti: OR-CZ, spol. s r.o. 

Sídlo společnosti: Brněnská 19, Moravská Třebová 

Stručné představení společnosti: 

Společnost je na trhu od roku 1990. Zaměřuje se především na dodávky ERP řešení pro zakázkovou 

výrobu a speciální řešení pro zdravotnictví. V současné době připravuje zásadní modernizaci ERP 

aplikací s použitím moderních technologií. Hlavními konkurenčními výhodami je specializovaný tým 

pracovníků s kompetencemi v business managementu. Podrobnější informace naleznete na našem 

webu www.orcz.cz. 

 

Projekt : OR-SYSTEM Open 

Business, Logistika 

Název pozice 

Vývojář mobilních aplikací 

Popis pozice 

Na vypsané pozici se praktikant seznámí s procesem řízení projektu dodávky a implementace ERP 

řešení u uživatele. Jedná se o samostatnou část rozsáhlého IT projektu, jehož cílem je návrh části ERP 

řešení pro použití na mobilních zařízení. Návrh bude zohledňovat interní metodiku a specifika 

podnikání v oboru plánovací, evidenční a statistické zvyklosti implementace přizpůsobených 

softwarových řešení. Klíčovými požadovanými vlastnostmi uchazeče jsou analytické myšlení, 

samostatnost a schopnost pracovat s novými prostředky. Programátorské znalosti v prostředí Java 

jsou vítané. 

 

 

 

Požadované vlastnosti 
 

  schopnost programovat, modelovat  

  znalost JAVA, DB, UML 

  práce v týmu, komunikativnost, metodický přístup, kreativita, profesionalita 

  chuť pracovat 

  zájem o nové trendy a technologie 

 

 

Popis typické práce 

 
 návrh a tvorba mobilních aplikací v technologii HTML5 pro ERP systém 

 cílová zařízení Android a iPad 

 programování v jazyce Java na platformě NetBeans 

 práce databázové technologie - HIBERNATE a relační databáze 

 práce s case nástrojem - Enterprise Architect 
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 schůzky s vedením firmy, analýza interních procesů, návrhy změn procesů 

 seznámení se s procesními pravidly OR-SYSTEM Open 

 analýza projektového řízení, výzkum best practices, organizace časového plánu 

 

Cíle a výstupy projektu 

Cílem projektu je dodat zákazníkům jejich pracovní aplikace převedené do mobilní podoby.  Zavedení 

mobilních aplikací usnadní a zefektivní používání podnikových informačních systému a přinese 

uživatelům možnost pracovat a řešit své obchodní a jiné záležitosti odkudkoliv. Velký důeraz bude 

kladen na bezpečnost přístupu k aplikacím a na bezpečnost přenášených dat. Student získá 

zkušenosti s analýzou firemních aplikací a procesů, navrhování jejich změn a způsobů, jak je převést 

do mobilní podoby. Po ukončení projektu by měl být schopný být plnohodnotným členem týmu pro 

realizaci větších zakázkových informačních systémů. 

 

Nabízíme 

 

 Zázemí stabilní firmy 

 Spolupráci zkušených profesionálů 

 Možnost dlouhodobé spolupráce  

 Při dobrých výsledcích přiměřené finanční ohodnocen 

 

Pracoviště: Brno, Praha, Moravská Třebová 

 

Kontakt: 

Ing. Jaroslav  Ploc, garant odborných stáží. 

 
 

  
Vícenásobný držitel ocenění IT projekt roku  

 

OR-CZ spol. s r. o. 

Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová 

tel.: +420 461 361 113 

fax: +420 461 319 030 

mobil: +420 603 482  816 

e-mail: j.ploc@orcz.cz 

web: www.orcz.cz 


