
Product manager / Product Owner

O tobě:

Hledáme tebe, pozitivního člena týmu, který bude připraven změnit výzvy v příležitosti. Někoho, kdo
miluje nové technologie a je připraven pracovat v dynamickém prostředí, přičemž bude mít možnost se
přímo podílet na fungování firmy a rozvoji produktu a dále zlepšovat svoje digitální zkušenosti.

Jste:

o Člověk, kterého baví technologie a překonávání sám sebe
o Týmový hráč, kterého baví práce v dynamickém prostředí
o Schopen iniciativně řešit problémy
o Orientovaný na detail
o Vynikající v komunikaci, cizí jazyky u nás nejsou nezbytné

Popis práce:

o Odpovědnost za produkt nebo konkrétní sadu funkcí v rámci produktu
o Orchestrace spolupráce s vývojovým týmem, analytickým týmem a obchodem
o Organizace a/nebo podílení se na SCRUM-ových ceremoniích (sprint planning, grooming, stand-up,

retrospektiva)
o Komunikace a konzultace potřeb zákazníků
o Sběr, zpracování, strukturování požadavků zákazníků dle metodiky a následná syntéze produktových

dat
o Správa produktového backlogu, plánování a zrozumitelné prezentování roadmapy
o Nositel produktového "Proč?" - Proč produkt vyvíjíme? Proč má funkce, které má? Proč mají prioritu

aktuálně naplánované funkce?
o Reportování nadřízeným (Head of Product/CPO/CEO)

Máte:

o Alespoň rok praxe v roli Product managera, Product ownera nebo obdobné role v agilním prostředí
software-ového vývoje

o Analytické myšlení, schopnost identifikovat a definovat požadavky klientů
o Znalost agilních metodik vývoje, zejména SCRUM



o Organizační schopnosti s důrazem na velký objem získaných informací
o Dobré prezentační dovednosti a schopnost vést lidi
o Týmový hráč, výborné komunikační schopnosti, samostatnost, proaktivita, spolehlivost, odolnost vůči

stresu, ochota neustále na sobě pracovat a odborně se rozvíjet
o Výborná znalost ČJ/SJ, anglický jazyk výhodou

Výhody, které bychom přivítali:

o Povědomí o spisové službě a souvisejících legislativních náležitostech
o Byznysová znalost public sektoru
o Povědomí o ECM (DMS) systémech
o Znalost platformy Alfresco

Co nabízíme:

o Zajímavou práci na klíčových projektech pro rozvoj veřejné správy v ČR a na Slovensku
o Kanceláře v Karlíně v Praze
o Stabilitu a dlouhodobou perspektivu osobního růstu v rámci akcelerační platformy www.Block33.io
o Možnost se přímo podílet na směrování a úspěchu produktu
o Finanční ohodnocení úměrné vlastnímu přínosu k projektům

Kontaktujte nás na hr@isfgroup.cz

mailto:hr@isfgroup.cz

