
Sprinx Systems je přední technologická společnost, která se specializuje na vývoj, pro-
dej, implementaci a správu obchodních systémů, vývoj webových řešení a na služby v 
oblasti hostingu a správy aplikací. Společnost je známa na trhu také jako významný do-
davatel produktů HPC (High Performance Computing). Sprinx Systems je rovněž před-
ním hráčem na trhu informačních technologií zaměřených na segment farmaceutic-
kých firem. Od roku 1996, kdy byla společnost založena, využívá její produkty řada zá-
kazníků nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Co se naučíte během stáže? 
V rámci skupiny Sprinx Project Managementu se budete podí-
let na koordinaci a řízení SW projektů z oblasti zakázkového vý-
voje intranetu, webů, e-shopů a portálů na MS platformě. Sezná-
míte se s projektovou metodikou a principy agilního vývoje. Pod 
vedením zkušených projektových manažerů se budete účastnit 
jednání se zákazníky při sběru business požadavků, budete vy-
tvářet funkční popisy aplikací, business zadání či testovací scéná-
ře. Ti zkušenější si můžou vyzkoušet i sestavování finančních plá-
nů, aktivní řízení schůzek s klienty apod.

Koho hledáme?
  Zájemce o projektový management při vývoji SW
  Týmové hráče s vysokým nasazením a pozitivním myšlením 

Proč Sprinx Systems?
  Zjistíte, jak reálně probíhají projekty SW vývoje 
  Potkáte se s živým zákazníkem, nebudete jenom sedět 

za stolem 
  Budete se podílet na vzniku atraktivních a profesionálních 

aplikací
  Seznámíte s agilními metodami vývoje  
  Získáte vhled do života IT firmy 

Předpokládaný termín: 
 září 2013 – leden 2014 

Odborný garant:
Radek Vít  – Product Group Manager 
http://cz.linkedin.com/in/radekvit

Kontaktní osoba pro zájemce:
Denisa Kalousková – People Manager 
http://cz.linkedin.com/in/denisatomankova 
Email: Denisa.kalouskova@sprinx.cz

Máte zájem? Zašlete nám prosím své CV a motivační dopis. Více o naší společnosti na www.sprinx.cz 
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SoftwareHosting.cz je nejpohodlnější aplikační hosting na trhu. Víme, jak se starat o kom-
plikované aplikace a data. Máme dostatek zkušeností i potřebné špičkové technologie. 
Aplikace a data jsou u SoftwareHosting.cz. kdykoli nadosah a v bezpečí. Služba Soft-
wareHosting.cz získala v letošním roce ocenění Microsfoft Awards Finalist 2013.

Co se naučíte během stáže? 
Budete mít možnost zapojit se do projektů produktové skupiny, 
která přinesla na svět úspěšný a oceněný produkt SoftwareHo-
sting.cz. Detailně poznáte problematiku cloudu, hostingu aplika-
cí, SW produkt a jeho bezpečnost, projektové procesy, principy 
komplexní aplikační podpory apod. 

Budete se podílet na finální podobě uživatelských manuálů 
a marketingových materiálu pro různé platformy produktu Soft-
wareHosting.cz (Microsoft, iOS, Linux apod.). V případě zájmu Vás 
zapojíme i do realizace a nasazení produktu do ostrého provozu 
u našich klientů. 

Kontaktní osoba pro zájemce:
Denisa Kalousková – People Manager 
http://cz.linkedin.com/in/denisatomankova 
Email: Denisa.kalouskova@sprinx.cz

Máte zájem? Zašlete nám prosím své CV a motivační dopis. Více o naší společnosti na www.sprinx.cz 

Koho hledáme?
 Nadšence pro cloudové řešení a aplikační hosting 
   Člověka se schopností jednoduše popsat složité věci :-) 

Proč Sprinx Systems?
   Zapojíte se do reálného SW projektu
   Poznáte, jak systémy fungují uvnitř 
   Potkáte se s živým zákazníkem, nebudete jenom sedět 

za stolem 
   Budete se podílet na finálním designu atraktivního IT produktu 
   Získáte vhled do života IT firmy 

Předpokládaný termín: 
 září 2013 – leden 2014 

Odborný garant:
Jiří Jinger – Product Group Manager 
http://cz.linkedin.com/pub/jiri-jinger/5b/a84/456 



Sprinx Systems je významným hráčem na trhu informačních technologií zaměřených 
na segment farmaceutických firem. Pracujeme s jedinečným know-how, s nasazením, 
s cílem poskytnout nejvyšší kvalitu a široké portfolio dodávaných produktů a služeb. 
Farmaceutická divize společnosti Sprinx Systems nabízí a podporuje všechny dosud 
dodávaná řešení a služby v nejvyšší požadované kvalitě. Spojení zkušeností vývojář-
ských a konzultačních týmů, umožní rychlejší rozvoj nabízených produktů, perfektní 
komunikaci se zákazníkem v různých stadiích výrobního i předvýrobního procesu.

Co se naučíte během stáže? 
Zapojíte se do reálného vývoje a dalšího rozvoje obchodně veli-
ce úspěšného produktu CRM určeného pro specifickou oblast – 
farmacie. Dále se seznámíte s nasazováním produktu u našich kli-
entů, detailně poznáte projektové postupy u jednotlivých cus-
tomizací, testování aplikací před nasazením, zpracování obchod-
ních dat z CRM atd. 

Koho hledáme?
  Zájemce alespoň se základní znalostí databází a programování 

(.NET, Microsoft SQL, VisualBasic apod.) 
  Týmové hráče 

Proč Sprinx Systems?
   Zapojíte se do reálných SW projektů
   Detailně se seznámíte s problematikou CRM systémů a jejich 

mobilních verzí 
   Budete pracovat pod vedením zkušených senior vývojářů 
   Získáte vhled do života IT firmy 

Předpokládaný termín: 
 září 2013 – leden 2014 

Odborný garant:
Jan Tomčík – Product Group Manager 

Kontaktní osoba pro zájemce:
Denisa Kalousková – People Manager 
http://cz.linkedin.com/in/denisatomankova 
Email: Denisa.kalouskova@sprinx.cz

Máte zájem? Zašlete nám prosím své CV a motivační dopis. Více o naší společnosti na www.sprinx.cz 

Sprinx Systems a.s., Výchozí 6, 147 00 Praha 4, Česká republika, tel.: +420 251 014 211, e-mail: obchod@sprinx.cz, www.sprinx.cz


