IT Applications Manager

Riadi tím IT business analytikov a vývojárov v rámci správy produkčných aplikácií (systémov) a iných aplikácií pre
business a administráciu spoločnosti. Definuje politiky a ich štandardy v oblasti aplikácií, ich vývoja a správy. Prináša
inovatívne riešenia.
Miesto práce:

nie je pevne stanovené buď Liptovský Mikuláš, alebo Poprad, alebo Bratislava

Typ úväzku, termín nástupu:

hlavný pracovný pomer, ASAP

Mzda:

od 1.400 € základná mzda brutto /finálna úroveň základnej mzdy závisí od
individuálnych schopností skúseností vybraného kandidáta/ až do 2.000 € brutto

kontakt:

Magdaléna Kudelová, kudelova@tmr.sk, +421 905 974 947

Hlavné zodpovednosti:
• viesť a riadiť tím IT technikov a analytikov s cieľom zabezpečenia komplexnej podpory a správy aplikácií, užívateľov a
aplikačného prostredia s využitím IT prostriedkov,
• spolupracovať na integráciách aplikácií v rámci business riešení,
• implementovať inovácie a riadiť projekty rozvoja aplikácií,
• riadiť a komunikovať s dodávateľmi aplikácií a internými zákazníkmi,
• vystupovať ako business partner pri návrhu a realizácii nových projektov s cieľom poskytnúť internú IT expertízu a
návrh riešení na SW a aplikačnej úrovni,
• úzka spolupráca s IT operations a ďaľšími partnermi.
Požadujeme: vysokoškolské vzdelanie v odbore IT/elektrotechnické, prax na manažérskej pozícii min. 3 roky, prax v
oblasti IT min. 5 rokov, aktívna znalosť AJ, odborné znalosti – aplikačný manažment, skúsenosti s vývojom a správou
aplikácií pre produkciu /predaj, ERP, Work flow, správa systémov,.../, vodičský preukaz „B“, dobré organizačné a
komunikačné schopnosti, ( jednanie s ľuďmi ), zodpovednosť, flexibilitu, precíznosť, zvládanie stresu a schopnosť
motivovať ľudí.
Si samostatný, orientovaný na zákazníka a výsledok, máš dobré komunikačné, organizačné a vyjednávacie
schopnosti, zvládaš stres a vieš motivovať ľudí?
Tak využi svoju šancu a pridaj sa k nám.Staň sa súčasťou profi IT tímu TMR ☺.
Poskytujeme možnosť lyžovania vo Vysokých a Nízkych Tatrách, rozsiahly sociálny program ( skipass, aquapass,
zamestnanecké pobyty, množstvo zliav a výhod ), možnosť ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rozvoja.
Neposkytujeme ubytovanie.

