
 
 

Nabídka práce 

█ Inženýr IT projektů  
 

Patříme mezi průkopníky inovací v městské hromadné dopravě. Přidej se k nám a pomoz nám pozvednout 
ostravskou MHD na mezinárodní úroveň. Pokud máš chuť se podílet na tvorbě něčeho zcela nového, máš inovativní 
nápady a týmového ducha, hledáme právě Tebe! 

Nemáš praxi? Nevadí. Ze začátku Ti pomůže zkušený mentor, který Tě seznámí s našimi projekty a ukáže Ti, jak 
probíhá vývoj a zavádění aplikací v praxi. Záleží nám na tom, aby u nás lidé rostli jak profesně tak osobnostně.  

Plánované projekty: 
 Procesní změna údržby vozového parku 
 Nová platforma pro BIG DATA 
 Přechod na PWA 
 „Nová personalistika“ 

 
Na čem všem se budeš moci v rámci těchto projektů podílet: 

 spolupráce na analýze a architektuře SW, 
 navrhování ICT řešení konkrétních aplikací, 
 práce na projektech/aplikacích v C#.NET, 
 implementace vytvořených aplikací včetně školení uživatelů, 
 administrování aplikací/modulů ve firemním prostředí,  
 řešení koordinace dodávek aplikací 3. stran.  

 
Požadavky: 

 SŠ/VŠ vzdělání, obor informatika výhodou, 
 znalosti z oblasti ASP.NET, C#, MS SQL, 
 orientace v Power Builder, WebService, CSS, PHP, JavaScript výhodou, 
 anglický jazyk na úrovni B2, 
 analytické schopnosti, aktivní přístup k řešení pracovních úkolů, 
 otevřená mysl, kreativita a chuť dělat nové věci podmínkou! 

 
Co získáš: 

 možnost podílet na celém procesu tvorby firemních aplikací, a to od samotného návrhu, přes jejich 
tvorbu, až po implementaci a školení uživatelů, 

 perspektivní práci na hlavní pracovní poměr u seriózního zaměstnavatele s dobrou platební morálkou,  
 osobní ohodnocení, výkonnostní odměny, 
 flexibilní pracovní dobu s možností využití home office, 
 možnost vlastního výběru HW pro práci,  
 příležitosti k dalšímu osobnímu rozvoji - certifikace, odborná školení, firemní kurzy anglického jazyka, 
 firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvky na benefitní karty 

(Edenred, Multisport), celoroční zvýhodněné jízdné pro kmenové zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky v rámci MHD, dotované stravování, zdarma pojištění proti škodě způsobené zaměstnavateli, 
zvýhodněné volání a mnoho dalších… 

 
 
Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody 

 
Více na: lidskezdroje@dpo.cz, 597 401 511  

Registrační formulář na: prace.dpo.cz 


