Team Leader / IT Analytik
Přední česká IT firma hledá posilu do svého týmu
Náš vývojový tým momentálně hledá svého Team Leadera s backgroundem IT Analytika. Více než
10 let vyvíjíme a udržujeme vzdělávací appku, pomocí které měníme svět vzdělávání a
pomáháme učitelům na celém světě mít poutavější výklad za pomoci interaktivního
3D/AR/VR/MR.
Přidej se k nám a buď součástí projektu, který dává smysl!

Koho rádi uvidíme v čele týmu?
Kolegu, který má obecné povědomí o IT technologiích.
Šéfa, který si umí ostatní získat přirozený respektem, nikoli sílou pozice.
Kolegu, s dobrými komunikačními schopnostmi a jasným vyjadřováním.
Někoho, kdo má zkušenosti s vedením menšího týmu (do 10 lidí) a rád se podílí na tvorbě
roadmapy.
● Kolegu, pro které angličtina na komunikativní úrovní není problém.
●
●
●
●

Co bude tvým úkolem?
● Analyzování požadavků a potřeb od bussinesu (product owner) a nasledný přenos
informací do týmu.
● Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.

● Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
● Řízení projektů v oblasti vývoje a implementace SW řešení, zajišťování integrací s dalšími
systémy.
● Stanovování forem vzájemné spolupráce uvnitř týmu.
● Podílení se na pre-sales aktivitách (pomáhání s plánováním rozpočtu, harmonogramu i
kapacit).
● Motivování a hodnocení kolegů v týmu.

Co nabízíme:
● Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, výkon práce v Brně i remote, nástup možný
ihned /dohodou.
● Pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z home office, sick days, 5 týdnů dovolené.
● Program pro kariérní růst - osobní rozvoj a sebevzdělávání patří mezi naše klíčové
hodnoty, čemuž odpovídá péče, kterou zaměstnancům poskytujeme.
● Firemní benefity – multisport karta, stravenkový paušál, zaměstnanecký účet u Banky
Creditas, mobilní tarif, skvělá káva, fruits day, dog-friendly office.
● Rodinnou a přátelskou atmosféru, pravidelné firemní akce a teambuildingy (gaming
sessions, workout sessions, movie nights, BBQ na firemní zahrádce atd.).

Pro více informací nás kontaktuj na adrese HR@corinth3d.com. Rádi se s Tebou potkáme i
osobně u nás na firmě a ukážeme Ti na čem pracujeme :)

Napsali o nás:
Forbes během 2020 jarního lockdownu
Kraj otevřel první učebnu pro digitální vzdělávání
Mění se vybavení učeben a kabinetů, školy mají možnost učit děti prostřednictvím digitálních
programů
České zdravotnické školy budou moci využívat inovativní virtuální program jako první na
světě
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