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INTERIM PROJECT
Asistent projektového manažera

JUNIOR PM
Varianta Interim Projectu: Business

Datum nástupu: dle dohody (preference 09/2016)

Sídlo firmy: Compass Communication a.s., Česká 12, Brno

O společnosti
Historie firmy Compass Communication a.s. spadá do roku 2001, kdy se jako EMAIL CZ a.s. 

stala průkopníkem emailové komunikace v České republice.

 V oblasti informačních technologií a služeb se společnost pohybuje dodnes. Společnost 
disponuje týmem kvalitních zaměstnanců a externích spolupracovníků a je součástí významné 
brněnské investiční skupiny DRFG a.s.

V období 2010-2015 se Compass Communication stal klíčovým dodavatelem nadnárodní 
skupiny Kintetsu World Express Inc., pro kterou realizuje aplikaci zákaznického portálu využívanou na 
všech klíčových kontitentech Země (Evropa, Asie, Amerika).

V r. 2015 Compass Communication a.s. uzavírá partnerství se společností NTT DATA, jehož 
prostřednictvím vstupuje na asijské trhy (Japonsko, Čína).

Hhlavní náplní činnosti je v současnosti dodávka vnitropodnikových a logistických systémů na 
míru dle požadavků zákazníka (JAVA), implementace podnikových systému společně založených na 
platformě odoo (www.odoo.com) se zajištěním dodávek potřebného hardwaru či celkového zajištění 
informačních sítí. 

Náplň práce na projektu

 Seznámení se s architekturou a procesním fungováním ERP systémů založených na odoo.

 Práce v týmu s důrazem na samostatnost a vlastní kreativu. Možnost vyzkoušet si moderní 

metodiky práce v praxi.

 Práce na pozici Junior Project Manager a asistent projektového manažera. Osvojení si 

základních principů projektového řízení, komunikace se zákazníkem.

 Dohled nad projektovou dokumentací, organizování projektového týmu.

Očekáváme: znalost anglického jazyka, projektové a analytické myšlení, kreativitu.

Nabízíme: kreativní a velmi příjemné prostředí, mladý a dynamický kolektiv a v případě dobrých 
výsledků i zajímavou cílovou odměnu s perspesktivou další spolupráce.

Uchazeč bude pod přímým vedením Garanta, se kterým bude také konzultovat jednotlivé kroky své 
činnosti.

Kontaktní informace
Garant: Ing. Martin Toncar

Kontaktní osoba: Martin Toncar, martin.toncar@compass-com.eu, +420 606 745 829
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