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Zadavatel 
Icontio CR, s.r.o. 

Vídeňská 121, 619 00 Brno 

info@icontio.com 

Název projektu 
Junior konsultant  

Charakter projektu 
Varianta projektu: Business 

Datum nástupu: 1. 9. 2014 

Varianta: 5 měsíců, 4 dny v týdnu 

Představení společnosti 
Společnost Icontio poskytuje komplexní služby od strategického poradenství, analýz procesů, projektového řízení, 

řízení informační bezpečnosti, přes 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 řízení informační bezpečnosti, procesního řízení, projektového řízení a personalistiky 

 inovace 

 

Hlavním posláním společnosti Icontio je přinášet technologie do Vašich služeb. 

Popis problému 
Společnost Icontio se v oblasti konzultací věnuje především informační bezpečnosti, projektovému a procesnímu 

řízení. V této oblasti je v současné době realizováno několik větších zakázek.  

Cíle projektu 
Být podporou senior konsultantovi v rámci realizace konzultačních zakázek pro konkrétní zákazníky včetně 

zpracování podkladů a výstupů ze schůzek. V průběhu stáže si student zkusí řízení schůzky se zákazníkem či 

samostatnou analýzu. Jedná se o oblasti: bezpečnost informací, projektové řízení a procesní řízení. Součástí také 

může být podpora v rámci prodejního procesu.  

Hlavní výstupy projektu 
 Získání znalostí v oblasti security managementu, projektového a procesního řízení 

 Získání osobní zkušeností v reálné praxi 

 Konzultační dovednosti a zkušenosti  
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 Získání zpětné vazby od potenciálních klientů 

 Vypracování analýz a podkladů dle zadání  

 Přímé oslovení zákazníků 

 Zpětná vazba pro společnosti Icontio 

Náplň práce 
 Plán projektu 

 Studium jednotlivých oblastí 

 Tvorba analýz a podkladů na základě zadání  

 Účast na konzultačních schůzkách u zákazníka  

 Komunikace s klienty 

 Kompletní administrace projektu dle interní metodiky 

 Spolupráce s členy projektového týmu  

Požadujeme 
 Komunikační dovednosti 

 Reprezentativní vystupování  

 Analytické dovednosti 

 Orientace na výsledek 

 Kreativnost 

 Schopnost učit se novým věcem 

 Řidičský průkaz skupiny B 

Výhodou 
 Středně pokročilou znalost bezpečnosti informací  

 Středně pokročilou znalost projektového řízení  

 Středně pokročilou znalost procesního řízení 

 Znalost modelování UML 

 Znalost modelování BMPN 

Kontaktní informace - garant 
Petr Hladík 

email: petr.hladik@icontio.com 

tel.: 731402618 
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