
 
 

 

 

  
  

Společnost NAM system, a.s. s více než 30letou historií, je předním českým výrobcem a dodavatelem 
technologií pro monitorování a střežení stacionárních i mobilních objektů. Pro svou divizi NAM technology 
hledáme projektovou asistentku, která bude administrativně pečovat o proces vývoje softwaru pro naše 
produkty: HelpLivi a 1Box.

Pokud se zajímáte o oblast informačních technologií, baví vás procesy a umíte pracovat s daty, budeme 
rádi, když se nám ozvete. 

Práce je vhodná pro ženy po MD či RD nebo i zkušené projektové asistentky či asistenty. Nabízíme 
možnost zkráceného úvazku: 1/2 úvazek, 6hodinový nebo plný úvazek, vše dle domluvy. Preferujeme 
lokální kandidáty z Havířova a blízkého okolí. Termín nástupu ihned nebo dle možností kandidáta. 

  

 

 

  

  
 
 

• Min. SŠ vzdělání ekonomického či technického směru
• Dobrá znalost práce na PC
• Pečlivost, samostatnost a spolehlivost
• Schopnost rychle vstřebat nové vědomosti a ochota se dále vzdělávat
• Zájem o oblast vývoje v IT konkrétně o agilní vývoj

                                                                                  

NAŠE OČEKÁVÁNÍ

 

CO VÁS U NÁS ČEKÁ?

• Sledování průběhu projektu, evidence úkolů a časů na jednotlivých projektech
včetně jeho reportingu

• Pomoc při organizaci chodu vývojového oddělení, účast na poradách vývoje
• Administrativní podpora jednotlivých členů vývojového týmu
• Komunikace s vedoucím divize, produktovými manažery a vývojáři
• Později účast na tvorbě zadání nových produktů, tvorbě dokumentace a testování

  
  

Chcete se stát součástí NAM system týmu?
Pokud ano, zašlete svůj životopis a vyplněný dotazník (najdete jej na webu www.nam.cz v sekci 
Kariéra) na e-mail barbora.bialonczyk@nam.cz. Kontaktní osobou je Barbora Bialonczyk, tel.: +420 
732 547 397. Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si na vás vzpomeneme při vyhodno-
cování výběrových řízení.

Ve své žádosti uveďte
Zasláním svého životopisu a dotazníku souhlasím s tím, aby NAM system, a.s., zpracovával mnou 
poskytnuté osobní údaje pro účely přijetí do zaměstnání, personální činnosti, pro splnění povinností 
uložených zákonem a pro účely u zaměstnavatele obvyklé, a to po dobu dvou let od konání výběrové-
ho řízení. Uchazeč prohlašuje, že o zpracování osobních údajů a právech s tím spojených byl ve 
smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce řádně informo-
ván. 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Projektová asistentka


