
 

 
Talent Wanted – Junior Analytik IS 

Interim Project 
 

Co budeš dělat? 
 

 Většinu času budeš věnovat analýzám návrhu a vývoje SW na zakázku pro naše významné klienty 
 Budeš se podílet na rozsáhlých a různorodých projektech 
 Analyzovat budeš vše od požadavků klientů, přes procesy, datové a funkční analýzy až po návrh aplikací 

i rozsáhlých IS či návrhy testů 
 To co budeš analyzovat, bude pak v reálném provozu (nebudeš pracovat na „úkolech do šuplíku“) 
 Nebudeš hozený/-á do vody, ale celou adaptací tě bude provázet přidělený mentor 
 Zaučení neprobíhá formou několikaměsíčních teoretických školení, ale od začátku budeš pracovat na 

reálných úkolech 
 Když se osvědčíš a budeš se odborně rozvíjet s využitím naší firemní znalostní databáze, můžeš být 

analytik senior. Nepovíme ti kdy (nemáme nesmyslné striktní kariérní plány), může to být klidně za půl 
roku nebo rok, když na sobě budeš makat 

 

Jiné výhody: 
 

• Přestane tě tahle práce bavit? Máme dalších 15 výrobních divizí! (možnost změnit business segment i 
pozici) 

 Zapomeň na přebujelou byrokracii a masové „open space-y“ 
 Vyber si ze široké palety interních školení, které zastřešují naši specialisti z různých výrobních divizí 

(zaměřených na programování, analýzy či projektový management) 
 Jazykové kurzy přímo na pracovišti 
 Financování sportovních aktivit 

 

Navíc ti nabízíme: 
 

 Zajímavou a zodpovědnou práci ve stabilní a silné společnosti 
 Rádi bychom s tebou spolupracovali i po dokončení studia 
 Jestli píšeš diplomku, rádi ti odborně pomůžeme 

 Příjemné pracovní prostředí 
 

Co od tebe očekáváme? 
 

 Že jsi šikovný, dynamický a proaktivní student nebo studentka 4. -5. ročníku VŠ, co má základní znalost 
UML a SQL 

 Když budeš mít zkušenosti s analýzou a návrhem aplikací v prostředí CASE, budeme nadšení 
 Chceme, abys byl/-a samostatná/-á, ale zároveň zapadl/-a do týmu 
 Rádi bychom u tebe viděli zájem a motivaci k dalšímu rozvoji a učení nových technologií 
 Na praxi si nepotrpíme, nehledáme seniora, ale talentovaného juniora 
 Podmínkou je aspoň základní přehled získaný během studia na VŠ (předměty, školní projekty) 

 

O společnosti: 
 Asseco Central Europe (Asseco CE) je jedním z nejsilnějších softwarových domů ve střední a východní 

Evropě. Působíme v České republice, Slovensku a Maďarsku. Patříme mezi nejvýznamnější poskytovatele 
komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií. Realizujeme náročné projekty jak pro 
komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu. Máme dlouholeté zkušenosti s rozsáhlými projekty, 
u kterých klademe silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů. 

 Pobočka Brno: Asseco CE, Žarošická 13, Brno 
 
Varianta Interim Projektu: Business, PLACENÁ 
Nástup: dle dohody / asap 
Kontakt: Eva Matějková – HR Business Partner 
 

Chceš se stát součástí našeho týmu? Pošli svůj životopis na eva.matejkova@asseco-ce.com 


