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Popis práce
 
Do nášho tímu v Bratislave hľadáme skúseného manažéra, ktorý bude riadiť česko-slovenský
tím IT špecialistov zameraných na implementáciu DevOps princípov. Ak máš rád nové výzvy, si
fanúšikom agile prístupu a máš skúsenosti s účasťou na úspešne dodaných IT projektov v roli
leadera, potom neváhaj a pošli nám svoje CV.Čo bude tvojou úlohou?

zodpovedať za automatizované testy, automatizáciu zostavovania a nasadzovania aplikácií
(build&deploy), realizáciu migrácie na private cloud, udržiavanie a rozvíjanie príslušných
skriptov a prevádzkovanie daných nástrojov (Selenium, Jenkins, Git, Maven)
komunikovať s internými zákazníkmi, zbierať ich spätnú väzbu a prioritizovať ich
požiadavky
riadiť externé zdroje a dodávateľov
proaktívne vyhľadávať a navrhovať oblasti, kde automatizácia prinesie benefity pre
spoločnosť
navrhovať zlepšenia vo využívaných nástrojoch a šablónach za účelom zvýšenia efektivity
práce teamu-priebežne sledovať trendy v oblastiach DevOps, Cloud, Automatizácie,
Robotizácie a navrhovať využitie nových nástrojov a technológií v spoločnosti

 
 
Kvalifikácia
 
Osobnosť:

orientácia na výsledky a dodávky
ľudský prístup a inšpirujúca osobnosť, ktorá vie motivovať ostatných
otvorenosť voči zmenám
ochota cestovať (50% pracovného času bude trávených v Prahe) Vzdelanie: vysokoškolské
vzdelanie Odborná prax:
min.2 roky praxe na manažérskej pozícii, príp. na pozícii project manažéra
skúsenosti z účasti na úspešne dodaných IT projektov v roli leadera PC znalosti:
znalosť metodík Agile /SCRUM a praktická skúsenosť s vedením alebo prácou v agile
teame
skúsenosti so životným cyklom IT aplikácií v enterprise prostredí (vývoj, testovanie,
nasadzovanie aplikácií do prevádzky)
technický background (predchádzajúce skúsenosti s vývojom v technológiách Java,
Jenkins, OpenStack, Selenium, Python, Linux) je výhodou
skúsenosť s DevOps výhodou Anglický jazyk: aktívne (plynule sa dorozumie, písanie)
Nemecký jazyk: žiadna Strojopis: nepotrebný

 
 
 
Slovak Telekom, a.s.
 



Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor, ktorý na
telekomunikačný trh prináša inovatívne riešenia, najnovšie technologické trendy a
medzinárodne poznatky. Zlúčením spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a T-Mobile Slovensko, a.
s., sa integrovaná spoločnosť stala najväčším zamestnávateľom v telekomunikačnom sektore.
Podľa renomovanej štúdie spoločnosti Hewitt Associates sa spoločnosť Slovak Telekom radí k
najlepším zamestnávateľom na Slovensku. Podľa štúdie Graduate Barometer renomovaného
inštitútu Trendence tiež patrí spoločnosť Slovak Telekom medzi desiatich najatraktívnejších
zamestnávateľov absolventov vysokých škôl na Slovensku. Aj preto je kariéra v Slovak
Telekome skvelý zážitok!
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