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Junior Product Manager 

Hledáš praxi v oboru, ale nebaví Tě celé hodiny sedět u PC a programovat? Chceš prohloubit své IT znalosti a 

zároveň získat zkušenosti v oblasti obchodu a marketingu?  

 

Flowmon Networks a.s. 

Jsme společnost, která pomáhá firmám po celém světě zlepšovat správu počítačových sítí a jejich 

zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám. Naše řešení Flowmon je jedním z předních produktů pro 

monitorování síťového provozu a analýzu chování sítě. Používají jej například společnosti jako T-mobile, 

Seznam.cz, SEGA nebo řada finančních institucí. Flowmon Networks stabilně roste, pracujeme na vývoji 

našich produktů a vstupujeme na nové trhy. Hledáme proto posily našich obchodních a technických týmů, 

které nám s tímto rozvojem pomohou. 

 

Zodpovědnosti 

 Kompletní zodpovědnost za produkt od A do Z (prezentace na konferencích v ČR i v zahraničí, 

marketing, získávání zpětné vazby od zákazníků, plánování a roadmapa, produktové materiály) 

 Komunikace s interními vývojáři 

 Komunikace se zákazníky celosvětově 

 Zpracovávání podkladů VR 

 Příprava obchodních/výzkumných projektů 

Požadavky 

 Vzdělání se zaměřením na IT 

 Schopnost číst, rozumět a vysvětlit technické dokumenty programátorovi i uživateli 

 Schopnost analýzy trhu a zjištění potřeb zákazníků 

 Znalost oblasti síti a rodiny protokolů TCP/IP 

 Zájem získat nové zkušenosti a rozvíjet své schopnosti 

 Aktivní a iniciativní přístup 

 Angličtina min. na úrovni C1, další jazyk výhodou 

Nabízíme 

 Možnost pokračování projektu v podobě dlouhodobé spolupráce 

 Ověření získaných vědomostí v praxi a možnost získat velmi cenné praktické zkušenosti 

 Stát se součástí špičkové české technologické společnosti s globální působností 

 Placená pozice (odměna dohodou) 

 Přátelský kolektiv   

Podílej se na rozvoji špičkových produktů v dravé české společnosti, která působí celosvětově a 

konkuruje zahraničním gigantům. Staň se součástí našeho týmu! Zašli nám svůj životopis a motivační 

dopis na emailovou adresu jobs@flowmon.com. 


