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Představení partnera: 

IBA CZ byla založena v Praze roku 1999 jako součást nadnárodní aliance IBA Group 

(International Business Alliance). V důsledku prudkého růstu společnosti bylo v roce 2005 

založeno vývojové centrum v Brně. Společnost se postupně rozvinula v progresivní 

vývojové centrum, jež se specializuje na Javu, portály, ECM a další nejmodernější 

technologie. V současné době IBA CZ zaměstnává přes 100 vysoce kvalifikovaných IT 

odborníků. 

Posláním IBA CZ v rámci skupiny IBA je poskytovat globálním zákazníkům IT služby nejvyšší 

kvality a vytvořit s nimi dlouhotrvající partnerství, z nějž profitují obě strany. Mezi takové 

služby patří vývoj, údržba, migrace a podpora software, konzultace a outsourcing 

podnikových procesů. 

Vývojová centra IBA CZ se soustředí na zakázkový vývoj software. IBA má rozsáhlé 

mnohaleté zkušenosti s portálovými technologiemi (Liferay, IBM WebSphere Portal) a s 

technologiemi ECM (Filenet), řešení stavíme s využitím mnoha dalších komerčních i 

opensourcových produktů a technologií. Vývojáři IBA CZ mají velké zkušenosti s 

nejrůznějšími softwarovými platformami, což mnozí z nich mohou doložit příslušnými 

certifikacemi. 

IBA CZ neustále sleduje moderní technologie, a proto také úzce spolupracuje s několika 

českými univerzitami. Noví zaměstnanci se rekrutují převážně z renomovaných 

technických fakult českých univerzit. IBA CZ je strategickým průmyslovým partnerem 

Fakulty informatiky MU. 

 

Vypsané pozice:  

 Asistent(ka) projektového manažera 

Studenti budou pracovat pod vedením zkušených zaměstnanců na konkrétních projektech 

v rámci stávajících týmů IBA CZ. Konkrétní náplň práce bude upřesněna v prvním týdnu 

stáže na základě dohody mezi studentem a příslušným manažerem, který bude stáž 

zaštiťovat, tak, aby byly splněny požadavky kladené na formu stáže ze strany Fakulty 

informatiky MU a současně aby mohly být zohledněny individuální schopnosti a naplněna 

očekávání jednotlivých studentů. 
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Charakter projektu: Business 

Místo stáže:  IBA CZ s.r.o., Brno Development Center 

   Křenová 72, 602 00 Brno 

Doba trvání: od 1.2.2014 do 30.6.2014 (lze posunout na základě individuální 

domluvy) 

 

Přihlášky: 

Prosíme zájemce, aby nejpozději do 17.1.2014 zaslali svůj profesní životopis mailem na 

adresu jaroslav.racek@ibacz.eu. Vybraní zájemci budou pozváni na osobní pohovor, který 

proběhne do konce ledna 2014. 

 


