
Specializuji se na IT profesionály, kterým s využitím sítě mých kontaktů z České republiky i zahraničí pomáhám posílit jejich kariéru. Zaměřuji se na vyhledávání 

IT specialistů - administrátoři - systémový, network, DB, vývojáři (Java, PHP, JavaScript, .NET, C/C++, Oracle, SQL apod.), SW architekti, QA specialisté, analytici 

a konzultanti, IT manažeři atd. Spolupráce s klientskými společnostmi, budování obchodních vztahů s cílem lépe porozumět jejich potřebám a požadavkům v oblasti náboru.

Popis pozice
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Product Owner

Na čem běžně pracujeme?
U nás se setkáš se širokým portfoliem klientů a můžeš si vy-
zkoušet několik projektových variant a prohlubovat tak svoje 
hands on experience. Máme za sebou projekty pro nezis-
kovky, vývoj aplikace pro neslyšící, makali jsme na novém 
korporátním webu, redesignovali jsme jednu z nejpoužíva-
nějších bankovních aplikací a také máme prsty v nové komu-
nikační platformě pro americký startup.

Tvá náplň práce bude
komunikace s tuzemskými i zahraničními klienty, jejich týmem 
a svým týmem, psaní user stories a definování cílů sprintu, 
tvorba a vymezení vize projektu, businessové řešení klient-
ských problémů, zodpovědnost za rozpočet projektu, přepínání 
mezi waterfallem a agilem - (každý projekt vyžaduje unikátní 
přístup), dotahování projektů do úspěšného konce, sestavo-
vání Road Maps a dohled nad jejich dodržováním, tvorba uži-
vatelských scénářů, bug reporting, práce na kontinuálním 
zvyšování výkonu, organizace projektových schůzek.

Očekáváme od Tebe
alespoň 2 roky praxe na pozici product owner nebo projekto-
vého manažera v oblasti vývoje softwaru (online softwaru, 
webových nebo mobilních aplikací), velmi dobré komunikační 
schopnosti, znalost principů agilního vývoje, schopnost pře-
nést vizi projektu na papír a do projektového plánu, moti-
vovat tým, zkušenosti s uživatelským testováním projektů. 
Nice to have: dobrá znalost angličtiny, znalost či praxe z pro-

gramování, zkušenost s QA procesem a testováním SW, praxe 
business developmentu, zkušenosti s řešeními konfliktů 
a personálních otázek, principy uživatelských výzkumů, 
orientace v pojmech jako je archetyp značky, tón komunikace, 
PPC kampaně, zkušenosti s odhadováním časové náročnosti 
projektů, aktivní podpora business developmentu, schopnost 
spolupráce s remote týmy, možnost cestovat za klienty, 
odolnost v náročných dnech před a po release.

Na co se můžeš těšit?
Podporujeme rozvoj našich kolegů účastí na různých konfe-
rencích u nás i v zahraničí. Sick-days, pružnou pracovní dobu, 
home-office po sladění s týmem, MultiSport kartu, firemní 
jazykové kurzy, moderní hardware, herní zónu, občerstvení 
na pracovišti i pet-friendly office. Možnost stát se členem 
a kariérně růst v opravdu velkém a stabilním týmu odborníků, 
pro které je práce zábava, jsou flexibilní a dávají více jak 14 let 
život novým věcem v IT pro ty nejnáročnější klienty.

Místo výkonu práce
Praha 5 s možností home-office

Forma spolupráce
ŽL

Ohodnocení
65 - 100 tis.

Mezi top IT profesionály, kteří dávají život unikátním digitálním projektům, hledáme 
člověka, který s námi půjde do velkých výzev pro zahraniční korporáty, ale i tuzemské 
startupy. Pokud máš hlavu plnou nápadů a dokážeš, i navzdory nepředvídatelným 
výzvám, dotáhnout vše do úspěšného konce, přidej se k nám!

Praha

E-Commerce


