Hledáme kolegyni/kolegu na pozici do projektu

na pozici
EXPERT IT
Projekt JOBHUB vytváří integrované IT prostředí pro podporu kariérového poradenství, které bude
obsahovat a propojovat profesionální poradenské a diagnostické nástroje, množství kvalitních zdrojů
informací a dat z oblasti trhu práce a sdílené online prostředí pro všechny kariérové poradce. Podporuje
propojení poradců z různých sektorů jako optimální cestu k zefektivnění kariérového poradenství a k
novému vnímání dalšího profesního vzdělávání mezi všemi účastníky trhu práce.
V projektu kreativně tvoříme moderní platformu dostupnou pro každého. Společně s poradci připravujeme
zajímavý obsah vycházející z jejich potřeb a požadavků a vytváříme profesionální rozvojové a podpůrné
prostředí.
CO OD VÁS ČEKÁME?
 metodické a technické návrhy modulu „Informace o trhu práce“ a modulu „Informace pro
pracovníky ÚP ČR“ IS JOBHUB
 zajištění provázanosti vytvořených ICT nástrojů s databázovými systémy
 testování a ladění modulů a návrhy nových funkcionality těchto nástrojů
 analýza dopadů požadovaných změn ICT nástrojů s ohledem na technické provedení a strukturu
databází
 zapracování změn na základě požadavků uživatelů
 zajištění integrity IS a případně řešení havarijních situací
 komunikace s cílovou skupinou
CO POTŘEBUJEME:
 zkušenosti s metodickou a technickou tvorbou IS nebo webových portálů
 prokazatelnou zkušenost z mapování potřeb klientů (uživatelů) ve vztahu k tvorbě aplikací či IS
 excelentní komunikační a organizační dovednosti
NABÍZÍME:
 plný úvazek na 1 rok (s možností prodloužení)
 odpovídající a motivující mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
 možnost podílet se na zajímavém projektu
 benefity: 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova, sick days
 velkou míru samostatnosti a seberealizace při projektové práci
 občasné služební cesty
 malý a přátelský pracovní tým
NÁSTUP: 1.2. 2018, příp. dohodou (nejlépe co nejdříve)
Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů),
motivační dopis zasílejte elektronicky do 19. ledna 2018 na adresu personalni@fdv.cz(do předmětu
uveďte "JOBHUB – Expert IT“)
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