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SPC solutions, spol. s r.o., Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, Česká Republika 

Popis pozice: 
 

Projektový manager vývoje mobilních aplikací 
 

Jsme firma rodinného typu, která se na mezinárodním IT trhu pohybuje téměř 30 let. Našimi zákazníky 
jsou firmy z regionu CZ/SK/DE/AT a CH. 
 
Pro náš úspěšný vývojový tým hledáme projektového managera, který bude mít na starosti vedení 
vývojového projektu koncernové mobilní aplikace pro našeho dlouholetého zákazníka.  Aplikace je 
vyvíjena v prostředí C# (Xamarin) a na serveru běží POSTGRESS. Životnost aplikace je plánována na 10-
20 let. 
 
Oblasti zodpovědnosti: 

• Koordinace mezinárodního vývojového týmu (CZ/DE/PL) 

• Interakce se sponzory projektu a klíčovými uživateli 

• Koordinace sběru požadavků, analýz a aktivní návrh řešení jednotlivých funkcí aplikace 

• Dozor nad kvalitou výstupů z týmu (čas, funkce) 

 
Potřebné dovednosti: 

• Zkušenosti s vedením SW projektů – na metodice až tak moc nezáleží... 

• Komunikativní německý nebo anglický jazyk 

• Uživatelský přístup k řešení problémů 
 
Výhodou je: 

• Praktické zkušenosti s programováním – rozumět programátorům 

• Zkušenosti z mezinárodních projektů 
 
Nabízíme: 

• zázemí stabilní, rodinné firmy, která je na trhu téměř 30 let  

• perspektivu dlouhodobé spolupráce (někteří kolegové jsou s námi 25 let) 

• zahraniční služební cesty (Německo, Polsko) 

• zajímavou práci na velkém projektu, možnost osobního rozvoje do dalších oblastí firmy 

• individuální, přátelský přístup 

• místo výkonu práce ve Zlíně, práce na plný úvazek, neomezené sick-days 

• flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domu 

• stravenky, jazykové kurzy (AJ, NJ) na pracovišti 

• příspěvky na penzijní pojištění 

• špičkové IT vybavení (telefon, notebook...) i k soukromému využití 

• na pracovišti káva, čaj a další nealkoholické nápoje zdarma 

• nadprůměrné ohodnocení v rámci IT, důchodové spoření, bonusy navázané na výkon v 

projektech nebo výkon firmy. 
 
Pokud máte zájem o samostatnou, zodpovědnou práci na dlouhodobém projektu, zašlete svůj životopis 
na: martin.sebesta@spc.cz, nebo volejte 604 201 162, obratem se Vám ozveme. 
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