
 

 

O společnosti... 

Asseco Central Europe je jedním z nejsilnějších softwarových domů v Evropě. Patří mezi nejvýznamnější poskytovatele 
komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií. Realizuje náročné projekty jak pro komerční sféru, tak 
pro státní správu a samosprávu. Je součástí mezinárodní skupiny Asseco, která působí ve více než 50 zemích světa a 
zaměstnává více než 21 000 lidí.  

Co budeš dělat? 

 Většinu času budeš věnovat analýzám návrhu a vývoje SW na zakázku pro naše významné klienty 

 Budeš se podílet na rozsáhlých a různorodých projektech 

 Analyzovat budeš vše od požadavků klientů, přes procesy, datové a funkční analýzy až po návrh aplikací i 
rozsáhlých IS či návrhy testů 

 To co budeš analyzovat, bude pak v reálném provozu (nebudeš pracovat na „úkolech do šuplíku“) 

 Nebudeš hozený/-á do vody, ale celou adaptací tě bude provázet přidělený mentor 

 Od začátku budeš pracovat na reálných úkolech 

 Když se osvědčíš a budeš se odborně rozvíjet, můžeš být analytik senior. Nepovíme Ti kdy (nemáme 
nesmyslné striktní kariérní plány), může to být klidně za půl roku nebo rok, když na sobě budeš makat 

Co Ti nabízíme? 

 Přestane Tě tahle práce bavit? Máme dalších 16 výrobních divizí! (možnost změnit business segment i pozici)  

 Zapomeň na masové „open spacy“  

 Vyber si ze široké palety interních školení, které zastřešují naši specialisti z různých výrobních divizí 
(zaměřených na programování, analýzy či projektový management)   

 Jazykové kurzy přímo na pracovišti, financování sportovních aktivit  

 Zajímavou a zodpovědnou práci v nejstabilnější firmě roku 2015 

 Rádi bychom s Tebou spolupracovali i po dokončení studia, jestli píšeš diplomku, rádi Ti odborně pomůžeme  

Co od Tebe očekáváme? 

 Jsi šikovný/á, dynamický/á a proaktivní student/studentka 4. -5. ročníku VŠ, se základní znalostí UML a SQL 

 Když budeš mít zkušenosti s analýzou a návrhem aplikací v prostředí CASE, budeme nadšeni 

 Chceme, abys byl/-a samostatná/-á, ale zároveň zapadl/-a do týmu 

 Rádi bychom u Tebe viděli zájem a motivaci k dalšímu rozvoji a učení nových technologií 

 Na praxi si nepotrpíme, nehledáme seniora, ale talentovaného juniora 

 Podmínkou je alespoň základní přehled získaný během studia na VŠ (předměty, školní projekty) 
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