
 

 

JUNIOR PROJECT SPECIALISTA 

(PLÁNOVÁNÍ KAPACIT A ZDROJŮ DELIVERY TÝMU) 

Jsme lídr v sofistikovaných tiskových řešení pro firmy. Dlouhodobě držíme 40% tržní podíl. Stojí za námi 

tradice silné japonské společnosti. To nám však nestačí. Chceme dále inovovat a růst. Proto jsme se 

před pěti lety rozhodli dobýt trh s digitalizací a správou dokumentů a s řízením firemních procesů. Dnes 

našim zákazníkům úspěšně nabízíme zakázkový vývoj zejména na platformě SharePoint a K2 blackpearl 

(www.k2.com) a náš business dále roste. 

Co tě během stáže v Konica Minolta čeká:  

• skvělá parta :) 

• zjistíš, co obnáší zajistit včasnou a kvalitní implementaci zakázkového SW u zákazníka 

• naučíš se plánovat zdroje (kapacity vývojářů a konzultantů dle smluvních termínů) 

• postupně si odřídíš sám menší projekty a pomůžeš výrazně s jejich dokončením a předáním 

zákazníkovi 

• seznámíš se s platformou MS Project a MS SharePoint, Team Foundation Server 

• a hlavně získáváš reálné zkušenosti z IT firmy a možná najdeš i téma pro diplomku. 

 

Co očekáváme my od Tebe: 

• zdravý selský rozum a chuť zabrat (toho si ceníme více než kopy certifikátů z metodik) 

• pečlivost na straně jedné a komunikativnost na straně druhé 

• nadšení pro projektové řízení a spolupráci v týmu 

• zvídavou povahu, tedy že tě bude bavit učit se, aplikovat, zkoušet a zdokonalovat se 

 

A co získáš od nás: 

• pěti až šestiměsíční praxi v mezinárodní vysoce úspěšné společnosti 

• potkáš seniorní profíky a praktiky v oblasti aplikovaného ICT 

• možná najdeš projekt pro svou diplomku a “sponzora” pro její vedení 

• zkušenost s vyhodnocováním KPI (svého výkonu) mentorem 

• finanční odměnu 10. 000 Kč/měsíčně 

• možnost získat další bonus – dle tvého přínosu a hodnocení dostaneš až 15.000,- Kč /kvartál, 

tzn. v polovině stáže a na jejím konci 

• a budeš-li mít zájem, můžeš se stát v budoucnu naším kolegou  

 

Stačí už jen napsat: 

Daniela Velíšková – HR Manager pro ČR 
 daniela.veliskova@konicaminolta.cz;  

 tel.: + 420 602 129 215 
Nezapomeň poslat své CV (víc o tvých znalostech, 
praxi) a kontakty. My se Ti ozveme zpět. 
 

 


