Pracovník vedení projektů
Hlavní cíl pracovní pozice
Kvalifikovaný pracovník technického zaměření jedné z oblastí radioelektroniky, komunikačních
systémů, mechatroniky a elektrotechniky, který má za úkol vedení více menších projektů nebo jednoho většího v rozsahu od zpracování nabídky do dodání výsledků zákazníkovi. Projektem se rozumí zakázková výroba nebo dodávka, případně projekt vývoje. Svojí prací kromě vedení projektů
také optimalizuje přímé náklady a procesy ke splnění závazných termínů.
Náplň práce:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

vedení více menších projektů či jednoho většího v rozsahu od nabídky po dodání zákazníkovi
přímá komunikace se zákazníkem a analýza jeho požadavků
řízení tvorby projektové dokumentace
specifikace a zajištění komponent pro realizaci projektu podle stanované koncepce
sestavování plánu realizace projektu, vnitropodniková komunikace
komunikace a jednání se zákazníky a dodavateli
zodpovídání za rychlé a úspěšné řešení reklamací
analýza efektivity postupů při zakázkové výrobě a dodávkách, návrh opatření
hodnocení přímých nákladů vůči finančnímu plánu při realizaci projektu
sledování klíčových parametrů (milníky, náklady, časový plán)
účast na vývoji nových produktů
příležitostné cestování
práce v týmu.

Požadujeme
−
−
−
−
−
−
−
−

VŠ vzdělání v oboru elektrotechnika, mechatronika
znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
komunikační a prezentační dovednosti
ochotu učit se novým věcem
ŘP sk. B, aktivní řidič a cestování v rámci ČR
angličtina - úroveň odpovídající schopnosti komunikovat s dodavateli a čtení technických dokumentů
bezúhonost
bezpečnostní prověrka dle zákona 412/2005 Sb. na stupeň „TAJNÉ“, vyřízení v průběhu zaměstnaneckého poměru bude umožněno.

Výhodou jsou
−
−
−
−
−

zkušenosti s vedením projektů a s vojenskou technikou
znalost MS Project
VŠ vzdělání technického směru se základními znalostmi ekonomiky a řízení podniku (firmy)
akademicko-vědecký titul
schopnost samostatné komunikace s anglicky hovořícími dodavateli.

Nabízíme:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

práce v mladém a přátelském kolektivu,
prostor pro vlastní inovaci a nápady,
práci na zajímavých projektech řešených pro AČR za použití nejnovějších technologií,
5 týdnů dovolené,
pružná pracovní doba,
denní pracovní doba 8 hod.,
stravenky, příspěvek na dopravu, Flexipass,
místo dobře dostupné MHD Brno,
nástup možný ihned nebo dohodou.

Plat v rozmezí 40 000 - 60 000 Kč
Kontakt:
Životopis s motivačním dopisem přijímá personální odd.:
Radka Staňková, tel.: 543 562 117, e-mail: stankova@vvubrno.cz,
adresa: Vojenský výzkumný ústav, s. p., Veslařská 230, Brno, 637 00.

