
 

 

Projektový manažer IT projektů 
Je Vám blízká oblast bankovnictví a financí a máte zkušenosti a rádi sledujete trendy v této oblasti? 

Máte zkušenosti s vedením projektů a dohledem nad realizací projektů?  

Jsme investiční společnost zaměřující se na investice do financí, nemovitostí a telekomunikací. Právě 

hledáme posilu pro divizi finančních služeb, kde klíčovými entitami jsou finančně poradenská 

společnost Chytrý Honza a.s. a EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.  

Hlavním úkolem bude sledovat IT a technologické trendy na trhu finančního poradenství, řídit vývoj 

nových aplikací, zaštiťovat implementaci SW a přicházet s možnostmi zlepšení poskytovaných služeb. 

 

Co bude Vaší náplní práce? 

• Řízení projektů - sledování nákladů, zadávání úkolů externím dodavatelům služeb, kontrola 
plnění úkolů (např. zavádění nového CRM systému, vývoje mobilní aplikace...) 

• Komunikace s externími dodavateli služeb z pohledu řízených projektů 

• Koordinace práce ostatních kolegů ve firmě na projektech říjených projektovým manažerem 

• Sledování konkurence na trhu a přicházení s nápady na posílení pozice firmy na trhu 

• Návrhy a podpora zlepšování procesů ve firmě 

• Podpora IT manažera a podávání reporting stavu projektů 

• Kooperace na projektech s různými odděleními firmy 

 
Koho hledáme a co od Vás požadujeme? 

• Dlouholetý všeobecný rozhled v bankovní a finanční sféře 

• Kreativní přístup k řešení problémů a dobrou schopnost pracovat v týmu 

• Logické a analytické myšlení 

• Komunikační dovednosti a schopnost veřejného vystupování 

• Schopnost krizově jednat 

• Schopnost udávat směr firmy v oblasti systémů a aplikací 

 

Co oceníme? 

• Cílevědomost a odpovědnost – dotahujete věci do konce; 

• Proaktivitu – nečekáte pouze na instrukce, ale přinášíte nové nápady; 

• Týmovost – jste týmový/á hráč/ka; 

• Flexibilitu – umíte se rychle zorientovat v nových věcech; 

• Angličtinu na velmi dobré úrovni. 

 



 

 

Co Vám můžeme nabídnout? 

• Pestrou práci na různých projektech 

• Moderní pracovní prostředí v centru Prahy 

• Možnost profesního rozvoje 

• Práci s moderními technologiemi, zajímavé projekty 

• Veškeré vybavení potřebné pro perfektní práci (notebook, mobilní telefon – s neomezeným 

tarifem 

• Místo v sehraných týmech lidí, kteří mají svoji práci rádi 

• 5 týdnů dovolené 

• Příspěvek do cafeterie 

• Příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu 

• Příspěvek na životní pojištění 

• Možnost občasného home office 

• Částečně hrazené Multisport karty 

• Neomezenou konzumaci kávy a dalšího občerstvení na pracovišti 

 

Nástup: ihned nebo dle domluvy. 

 

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nám o sobě dát vědět na: kariera@drfg.cz  

Těšíme se na Vaši odpověď! 


