
ČASTO SE STÁVÁTE
NAŠIMI STÁLÝMI KOLEGY

Mnozí z vás si mezi námi
našli své místo právě díky
absolvování stáže.

RESPEKTUJEME VAŠE ZÁJMY
 A POVINNOSTI

Naše požadavky na pracovní
náročnost dovedeme do velké míry 
přizpůsobit vašim studijním 
i zájmovým prioritám.

MŮŽETE ZAČÍT KDYKOLI

Období, ve kterém budete stáž
vykonávat, nemusí navazovat 
na začátek/konec semestru.

IBA CZ, s.r.o., Brno Development Center Křenová 72, 602 00 Brno
www.ibacz.eu

Hledáme asistenty a asistentky 
projektových manažerů
Očekáváme od tebe základní technický rozhled, energii a chuť 

rozšiřovat své dovednosti v praxi. Nabízíme ti práci na 

konkrétních projektech pro naše zákazníky, pod vedením 

našich manažerů.

Zohledníme tvé individuální schopnosti a očekávání. Zajistíme 

ti podmínky, které plně splňují požadavky na formu stáže 

v souladu s požadavky. v souladu s požadavky. 

Stavíme komplexní IT řešení od roku 1999

IBA CZ je technologická společnost. Je součástí nadnárodní aliance 

IBA Group. V současné době zaměstnává přes 100 vysoce 

kvalifikovaných IT odborníků.

V našich vývojových centrech v Brně a v Praze se soustředíme na 

zakázkový vývoj softwaru. Máme hromadu zkušeností s portálovými 

technologiemi a s ECM systémy, zabýváme se použitelností a UX. 

Řešení stavíme na mnoha dalších komerčních i open-source Řešení stavíme na mnoha dalších komerčních i open-source 

produktech a technologiích, jejich výboj tedy pozorně sledujeme. 

I proto spolupracujeme s renomovanými univerzitami – znáte nás 

z výuky nebo ze Software Summer Campu.

Business

IBA CZ, s.r.o., Brno Development Center 

Křenová 72, 602 00 Brno

od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015

(lze individuálně posunout)

Charakter projektu:

Místo stáže:

Doba trvání:

Informace k projektu



JE TO K NÁM BLÍZKO

Sídlíme vedle zastávky MHD 
Masná, tedy v centru a vedle 

cyklostezky.

IBA CZ, s.r.o., Brno Development Center Křenová 72, 602 00 Brno
www.ibacz.eu

Ozvěte se, rádi vás poznáme
Na přílišné formality si nepotrpíme. Zveme vás proto na krátký

společný rozhovor. Ukážeme vám, jak to u nás chodí, a pobavíme

se o vzájemných očekáváních.

Pošlete svůj životopis na adresu interim@ibacz.eu,

nejlépe do konce roku.

Brzy se ozveme. 

Díky!Díky!

Máte dotazy? Sem s nimi.

Garantem projektu je Jaroslav Ráček, rád vám 

odpoví na adrese jaroslav.racek@ibacz.eu

Můžete nám položit dotaz na Facebooku:

www.facebook.com/ibaczsro


