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Garant projektu 
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Jednatel společnosti, Webwings s.r.o. 
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Název 

 
Řízení správy e-shopu 
 
 

Varianta 

 
Business 
 
 

Pracovní pozice 

 
Asistent(ka) projektového manažera, analytik 
 
 
 

Představení partnera 

 
Společnost Webwings s.r.o. (dále jen „Webwings“) jsme založili v únoru 2012 a máme za sebou už pěknou 
řádku projektů u nás i v Evropě. Najdete u nás mladý kolektiv s léty praxe.  
 
 
 

Cíle projektu 

 
Cílem projektu pro podzim 2015 je projektový management. Student bude v průběhu pracovat na zahraničním 
eshopu, kdy převezme e-mailovou komunikaci s klientem a bude pracovat na dalším rozšiřování tohoto 
projektu. V případě, že bude daný studen šikovný, bude mu svěřen na starost ještě jeden dceřiný projekt. Mimo 
tuto hlavní činnost se bude podílet na zavádění nových nástrojů do společnosti, které by měly pomoci s 
celkovým chodem společnosti. 
 
Stáž není placená hodinovou sazbou, nicméně v případě dobrých výsledků může student získat finanční odměnu 
dle rozhodnutí garanta. 
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Pracovní náplň 

 

• plnění strategických cílů Webwings 
• spolupráce a řízení týmu 
• účast na setkáních s klientem (online i osobně) 

 
 

 

Výstupy 

 

• závěrečná zpráva pro garanta oboru SSME 
• získání zkušeností v řízení IT vývoje a analýze, návrhu a zavádění procesů 
• získání přehledu o fungování e-shopů 
• získání zkušeností s řízením projektů 

 
 
 

Požadavky 

 

• ochota učit se novým věcem 
• kreativita a cit pro detail 
• zodpovědnost a upřímnost 
• komunikativnost, schopnost práce v týmu 

 
 
 

Nabízíme 

 

• zkušenosti z oblasti řízení projektů 
• zkušenosti z oblasti řízení a koordinace týmu 
• seznámení s novými nástroji 
• dobrou náladu, žádný stres 

 
 
 

Závěrečné informace 

 
Máte-li zájem o stáž u nás, zašlete svůj životopis na emailovou adresu bargl@webwings.cz. Do předmětu prosím 
uveďte: „INTERIM 2015“, je nastaven automatický filtr.  
 
Životopisy a jiné materiály akceptujeme pouze v elektronické podobě, šetříme tak naše lesy. Můžete je ale 
dodat v libovolné formě  (audio, video, dokument, webová stránka, etc.), kreativitě meze neklademe 


