Junior IT analytik
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
učit od seniorních kolegů a rychle rozvíjet svoje digitální zkušenosti.
Jsi:
o
o
o
o

Člověk, kterého baví technologie a překonávání sám sebe
Týmový hráč, kterého baví práce v dynamickém prostředí
Schopen řešit problémy sám od začátku až do konce
Vynikající v komunikaci, cizí jazyky u nás nejsou nezbytné

Popis práce:
o
o
o
o

Analýza a definice požadavků (business, funkční, nefunkční)
Tvoření a práce s analytickou dokumentaci
Předávání analytického zadání do vývojového týmu
Podpora interního týmu v průběhu implementace (vývoj, testing, nasazení)

Máš:
o
o
o
o
o
o
o

Analytické myšlení, schopnost identifikovat a definovat požadavky
Procesní myšlení, základní znalost CASE nástrojů a prezentování požadavků v grafické formě
Organizační schopnosti s důrazem na velký objem získaných informací
Přehled v současných metodách používaných při práci s požadavky (UML, Use Cases, BPMN, ITIL,
...),
Týmový hráč, dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, ochota
neustále na sobě pracovat a odborně se rozvíjet
Velmi dobrá znalost ČJ/SJ, anglický jazyk na dobré úrovni (slovem i písmem)
Přiměřenou praxi v IT oboru nebo odpovídající vzdělání, uvítáme také spolupráci s čerstvým
absolventem/absolventkou s chutí se něco naučit a dále růst

Výhody, které bychom přivítali:
o
o
o

Základní znalost XML, SQL
Základní znalost specifikace SOAP a REST API
Zkušenosti a přehled v agilních technikách projektového vedení

Co nabízíme:
o
o
o
o
o

Zajímavou práci na klíčových projektech pro rozvoj veřejné správy v ČR a na Slovensku
Kanceláře v areálu The Park v Praze na Chodově
Stabilitu a dlouhodobou perspektivu osobního růstu v rámci akcelerační platformy www.Block33.io
Vynikající mentoring od spolupracovníků, kteří patří mezi nejlepší v oboru a je s nimi sranda
Finanční ohodnocení úměrné vlastnímu přínosu k projektům

Kontaktujte nás na hr@isfgroup.cz

