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Zadavatel  
Icontio CR, s.r.o.  
Vídeňská 121, 619 00 Brno  
info@icontio.com   

Název pozice 
Junior project manager 

Charakter projektu  
Varianta projektu: Business  
Datum nástupu: dle dohody  
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 na různých platformách až 
po instalace, dohled a správu počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky hardware a software.  
 
Hlavní oblasti činnosti společnosti jsou:  

 vývoj informačních systémů a aplikací (PM Portál, IQ Doc, UniCom) 

 konzultace v oblasti procesního řízení a projektového řízení 

Náplň práce 
Tvým úkolem bude být po celou dobu pravou rukou projektového manažera. Budeš se podílet na 
řízení projektů a také na rozvoji produktu PMPortal. Budeš se účastnit všech schůzek a zároveň 
budeš plnit dílčí úkoly, které Ti projektový manažer zadá. Mezi činnosti v rámci interim projektu 
bude patřit: seznámení se s produktem, podpora při rozvoji portálu v dalších verzích, analytická, 
případně konzultantská podpora v rámci implementace SW nástroje u zákazníka. 

Požadujeme 

 Analytické schopnosti, komunikační, prezentační a organizační dovednosti, samostatnost 

 Angličtinu alespoň na technické úrovni, další jazyk výhodou 

 Cílevědomost, koncepční myšlení, zodpovědnost, kreativitu, týmového ducha 

 Ochotu učit se novým věcem 

Výhodou 

 Zkušenosti s platformou MS SharePoint a / nebo vývojem webových aplikací 

 Znalost IPMA a PRINCE2 

 Znalost modelování UML a BMPN 

 Znalost marketingu a tvorby marketingových strategií 
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Co můžeš očekávat? 
Naším mottem je spokojený a motivovaný zaměstnanec, proto se snažíme, aby práce byla dobře 
organizovaná a pracovní prostředí bylo neformální a přátelské. Jak se nám to daří, ti mohou 
napovědět fotky na našich profilech na Facebooku nebo LinkedInu. 

 Jedná se o placenou stáž 

 Velice přátelskou firemní kulturu 

 Flexibilní pracovní dobu, po zapracování možnost home-office 

 Kreativní a rozmanitou práci na zajímavých projektech 

 Příjemné a motivující pracovní prostředí s nejmodernějšími technologiemi 

 Zázemí stabilní české společnosti 

 Kanceláře s dobrou dopravní dostupností, parkování přímo před budovou 

 V případě spokojenosti na obou stranách nabídku na pracovní poměr po skončení stáže  

Kontaktní informace 
Mgr. Dominik David 
email: dominik.david@icontio.com   
tel.: 604 548 586 
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