Senior IT analytik/analytička
Chceš vymýšlet, jak budou klienti největších českých bank přistupovat na své účty? Chceš navrhovat architekturu a
procesy bezpečného a pohodlného autentizačního systému, který budou používat miliony uživatelů? Je pro tebe
bezpečná elektronická identita zásadní pro další rozvoj společnosti? Pro nás ano. Pojď nám s tím pomoci!
Jsme česká špička v oblasti autentizačních systémů. Ty jsou za procesem přihlášení do online aplikací, jako třeba tvoje
internetové bankovnictví. Díky těmto systémům taky potvrzuješ finanční transakci nebo jinou citlivou
operaci. Děláme je co nejbezpečnější a zároveň co nejpohodlnější. S našimi systémy pracují denně miliony klientů.
Neděláme svět lepším místem. Děláme ho bezpečnějším.
CO BUDEŠ DĚLAT?
Zamýšlet se nad požadavky zákazníka a jejich analýzu předávat naší výrobě, tedy vývoji a testingu. Požadavky
zákazníka jsou někdy menší, někdy velké, vždy ale velmi důležité a citlivé. Jde nám o bezpečnost, ale i pohodlí
uživatele. Budeš tedy často vyvažovat různé zájmy. Ale nebudeš na to sám, pomohou ti zkušení kolegové. Někteří
pracují na podobných systémech přes dvacet let. Mohou tě toho spoustu naučit. Práce i nových výzev máme více než
dost. Svět se řítí do cloudů a SaaS služeb a my s ním. Díváme se hodně dopředu. Dokážeš to taky?

CO POTŘEBUJEME?
Abys nedělal analýzu IT systému poprvé. Musíš umět porozumět zadání zákazníka. Ať už přijde v pár větách, nebo
jako důkladná business analýza. Ty z ní uděláš zadání pro vývoj a testing. Programovat nemusíš, ale technologické
základy bys rozhodně mít měl. Budeš hlídat i soulad řešení s původními požadavky.
Potřebujeme, abys byl hlava otevřená, uměl naslouchat i efektivně komunikovat. Když je to potřeba, musíš umět
správnou cestu obhájit. A měl bys pořád hledat příležitosti ke zlepšení, jak ve vlastní práci, tak v navrhovaném
systému.
Naši zákazníci rádi pracují s nástrojem Sparx Enterprise Architect, používají notaci UML i Archimate. Potřebujeme,
abys něco takového uměl, čím víc, tím líp. V bezpečnosti internetových a mobilních aplikací je dobré opírat se o
OWASP, popř. podobné metodiky a znalostní báze. Něco z toho bychom potřebovali, aby to nebylo jen publikované
na internetu nebo vytištěné v normách, ale i ve Tvé hlavě.
Náš vývoj sedí převážně ve Zlíně a naši zákazníci převážně v Praze. Pro tvou práci bude nezbytné hodně mluvit s
vývojáři ve Zlíně a občas se ukázat i v Praze.

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT?
-

Našlápnutý analytický i vývojový tým. Děláme v poměrně úzkém oboru, a v něm jsme na špici. Seniory, od
kterých i ty můžeš něco pochytit. Jsme také zvědaví, co k nám přineseš ty, učíme se všichni vzájemně.
Nedávno jsme se sestěhovali na jedno patro, aby přenosu znalostí nic nebránilo, flipchart a rychlé řešení
problému jsou naše zbraně.
Účast na konferencích a školeních. Učíme se i mimo firmu. A rádi prezentujeme naše zkušenosti.
Dost plochou strukturu a samostatnost. Ještě nedávno vedl vývoj náš CEO a pořád se o to dost zajímá. Ale
Milan Hrdlička, tvůj budoucí šéf, to má pevně v rukou.
Možnost prosadit si svou iniciativu

-

Relevantní ohodnocení a podíl z úspěšného projektu. Nemáme na to tabulky, každý je individualita. Konkrétní
výši dohodneme osobně, podle toho, co umíš a budeš chtít dělat.
Jsme normální lidi a normálně se bavíme. Firma nám párkrát do roka uspořádá solidní akci a mezi tím si to
vedeme sami v menších partičkách. Něco najdeš na facebooku nebo youtube.
Fajn kolegy analytiky, co si s tebou dají naše výborné kafe
Parkovací místo a luxusní kolárnu přímo v kanceláři
Pohodlně zorganizované služební cesty
Naše další benefity najdeš na www.bitsnami.cz

Když nám pošleš CV nebo LinkedIn, ozveme se ti do 10ti pracovních dnů. V každém případě. Pak si s tebou případně
popovídá Milan a pak se uvidí.
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