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Zadavatel 
Icontio CR, s.r.o. 

Vídeňská 121, 619 00 Brno 

info@icontio.com 

Název projektu 
Junior product manager  

Charakter projektu 
Varianta projektu: Business 

Datum nástupu: 1.2.2015 

Varianta: 5 měsíců, 4 dny v týdnu 

Představení společnosti 
Společnost Icontio poskytuje komplexní služby od strategického poradenství, analýz procesů, projektového řízení, 

řízení informační bezpečnosti, přes vývoj aplikací, dohled a správu počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky 

hardware a software. 

Hlavní oblasti činnosti společnosti jsou: 

 vývoj informačních systémů a aplikací 

 konzultace v oblasti informační bezpečnosti, procesního řízení, projektového řízení a personalistiky 

 

Hlavním posláním společnosti Icontio je přinášet technologie do Vašich služeb. 

Popis problému 
Společnost Icontio je výrobcem SW nástroje PMPortál postaveného na platformě MS SharePoint. Tento produkt 

je zaměřen především pro větší firemní zákazníky. V současné době je produkt nabízen na trhu pomocí několika 

marketingových nástrojů. 

Cíle projektu 
Cílem projektu je podpora odpovědnému Produktovému manažerovi s rozvojem portálu, marketingem 

a prodejem včetně podpory při vlastí implementaci produktu u zákazníka. Mezi činnosti v rámci interim projektu 

bude patřit: seznámení se s produktem, podpora obchodních a marketingových procesů, podpora při rozvoji 

portálu v dalších verzích, analytická, případně programátorská podpora v rámci implementace SW nástroje u 

zákazníka.  

Hlavní výstupy projektu 
 Získání osobní zkušeností v reálné praxi 

 Získání praxe v oblasti product managementu 
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 Praktické činnosti v rámci uvádění produktu na trh 

 Získání zpětné vazby od potenciálních klientů 

 Získání zkušeností s jednáním u klientů  

 Získání zkušeností s platformou MS SharePoint  

 Zpětná vazba od společnosti Icontio 

 Získání základních znalostí metodiky PRINCE2 

Náplň práce 
 Seznámení se s produktem 

 Podpora obchodních a marketingových procesů 

 Podpora při rozvoji portálu v dalších verzích 

 Analytická, případně programátorská podpora v rámci implementace SW nástroje u zákazníka. 

 Komunikace s potenciálními klienty 

 Kompletní administrace dle interní metodiky postavené na PRINCE 2 

 Spolupráce s členy projektových týmů  

Požadujeme 
 Komunikační dovednosti na vysoké úrovni 

 Orientace na výsledek 

 Kreativitu  

 Schopnost učit se novým věcem 

 Schopnost psaného projevu v českém jazyce 

 Znalost technologií MS SharePoint výhodou 

 Znalost marketingu a tvorby marketingových strategií výhodou 

Kontaktní informace - garant 
Petr Hladík 

email: petr.hladik@icontio.com 

tel.: 731402618 
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