PRODUKTOVÝ MANAŽER
Pro ambiciózní dlouhodobý charitativní online projekt Patron dětí hledáme PRODUKTOVÉHO MANAŽERA/KU, který/á bude zodpovědný/á za
rozvoj celého projektu a IT implementaci všech dílčích i komplexních
úkolů. Hledáme zkušenou duši, která se na projekt dokáže dívat očima
„zákazníka“ (dárce) i nadace a řídit procesy k dosažení optimální efektivity. Cílem projektu je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným
dětem a jejich rodinám. Jeho zřizovatelem je soukromá Nadace Sirius.
Co u nás budete dělat:
 Vést vývoj charitativního online projektu s velkými ambicemi
 Navrhovat nové funkcionality a integrovat je do produktu
 Rozvíjet a implementovat středně- a dlouhodobou digitální
strategii
 Organizovat a koordinovat činnost IT týmu
 Plánovat provozní a vývojové kapacity
 Zodpovídat za úspěšnou implementaci dílčích úkolů
 Mapovat procesy a odhalovat rizika
 Komunikovat s dodavateli (interními i externími)
 Řídit schvalovací proces
 Tvořit a analyzovat reporty a zpracovávat výstupy z nich
 Společně s právníky sledovat regulatorní požadavky
 Starat se o nadstandardní uživatelskou zkušenost
 Zodpovídat za P&L projektu
Očekáváme:
 Nejméně 3 roky zkušeností s produktovým nebo projektovým managementem v rámci větší společnosti nebo startupu
 Zkušenosti s vedením a motivací týmu
 Znalost projektové metodologie
 Pokročilou znalost MS Office (zejména Excel, Project, Word, PowerPoint), znalost SQL výhodou
 Analytické myšlení, schopnost práce s daty
 Schopnost rychlé orientace v problému, jeho rychlé finanční analýzy i nalezení řešení pod časovým tlakem
 Skvělé komunikační dovednosti a diplomatický přístup
 Výborné organizační, prezentační a vyjednávací schopnosti
 Asertivitu, smysl pro přesnost, odolnost vůči stresu
 Samostatnost a zodpovědnost
 Časovou flexibilitu a vysoké pracovní nasazení

 Kreativitu a chuť učit se novým věcem
 Znalost anglického jazyka
 Ukončené VŠ vzdělání (výhodou zaměření na ekonomii)
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

5 týdnů dovolené
Stabilní zázemí nadace financované z čistě soukromých zdrojů
Zajímavou, tvůrčí a především smysluplnou práci
Tým příjemných, pozitivních a schopných lidí
Firemní kulturu založenou na otevřenosti a neformálních vztazích
Možnost podílet se na smysluplném projektu s reálným dopadem na
život stovek dětí v ČR
• Velký prostor pro profesní a osobní rozvoj
Zaujala vás naše nabídka? Pošlete nám své CV na
svatava.poulson@patrondeti.cz. S vybranými kandidáty se rádi setkáme.
Místo výkonu práce:
Typ pracovního vztahu:
Typ smluvního vztahu:
Požadované vzdělání:
Zadavatel:

Praha 6 – Veleslavín
Práce na plný úvazek
Pracovní smlouva
Vysokoškolské
Nadace Sirius

