IT PROJEKTVEZETŐ kollégát keresünk tárgyalóképes német nyelvtudással

A Microsec zrt. 1984-es alapítása óta tisztán magyar tulajdonban lévő informatikai vállalkozás.
Piacvezetők vagyunk az általunk nyújtott szolgáltatásokban Magyarországon, jelenleg 100+ fő dolgozik
nálunk. Kulcsszerepet töltünk be az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások területén, egyike
vagyunk az európai szintű minősített bizalmi szolgáltatóknak. Bővülő feladatainkkal összhangban
létszámban is folyamatosan növekszünk.
Cégünk új üzletága az intelligens járművek és önvezető autók kommunikációjának hitelesítéséhez
világszinten az elsők között nyújt informatikai szolgáltatást. Ezen a területen indult projektünkhöz
keressük azt az új kollégánkat, aki irányítja a Németországban bevezetésre kerülő IT szolgáltatásunk
megvalósulását.
Téged keresünk, ha:
▪ Felsőfokú végzettséggel és több éves munkatapasztalattal rendelkezel, valamint legalább két évet
IT projektvezetőként dolgoztál.
▪ Aktív német nyelvtudásodat anyanyelvi környezetben, üzleti tárgyalások során is magabiztosan
használod.
▪ Egyaránt könnyen megtalálod a közös hangot a felsővezetőkkel és a munkatársakkal is.
▪ Jártas vagy az informatika területén, dolgoztál már fejlesztő csapatokkal, esetleg vezetted is őket.
▪ A projekt során felmerülő problémákat kihívásnak tekinted és aktívan dolgozol a megoldáson,
priorizálva azokat.
▪ Úgy jellemzed magad, hogy megbízható, alapos és precíz vagy, aki szeret rendszerben gondolkodni.
▪ Tudásoddal, tapasztalatoddal támogatod a csapatot, emellett nem riadsz vissza az önálló
munkavégzéstől sem. A mindennapjaidat pozitív hozzáállásod, proaktív munkavégzésed és
tulajdonosi szemléleted jellemzi.
▪ Készség szinten használsz legalább egy projektmenedzsment eszközt.
Örülünk, ha:
▪ Rendelkezel projektmenedzsment képesítéssel
▪ Beszélsz angolul
▪ Felsőfokú végzettséged műszaki irányú
▪ Találkoztál már az elektronikus aláírással, PKI technológiával
Feladataid lesznek:
▪ A németországi IT projektünk, később más szolgáltatok projektjeinek vezetése, a projektcsapat
koordinálása és aktív kapcsolattartás az ügyféllel.
▪ Együttműködés az érintett termékgazdákkal, részlegvezetőkkel és üzletágvezetőkkel.
▪ Projekttervezés (mérföldkövek, részfeladatok, ütemezés, erőforrás tervezés).
▪ Megvalósítás nyomon követése, esetleges akadályok feltárása, megelőzése, kezelése.
▪ A minőség, a határidők és a költségkeret betartása és betartatása.
▪ Változás esetén a célok tartása érdekében a projekt végrehajtásának újratervezése.
▪ Projektadminisztráció (dokumentációk, riportok, elszámolások, adatszolgáltatások, tervek
késztése), az ügyfél dokumentációs igényének is megfelelően.
▪ A projektcsapat hatékonyságának figyelemmel kísérése, szükség szerint a működés korrigálása,
működésének folyamatos javítása.

Mindezért cserébe:
▪ Versenyképes jövedelmet és kiemelkedő béren kívüli juttatásokat adunk.
▪ Fiatal, dinamikus, újító szellemű csapatunk tagjaként részt vehetsz magas színvonalú, a digitális
világot megalapozó megoldások, szolgáltatások nyújtásában és megteremtésében.
▪ Barátságos, támogató szervezeti háttérrel biztosítjuk a folyamatos szakmai fejlődésed.
▪ Rugalmas munkaidőben, modern irodai környezetben (Graphisoft Park) és 50%-ban home officeból is dolgozhatsz.
▪ Irodánk kerékpárral, motorral, autóval és tömegközlekedéssel is megközelíthető, a mélygarázsban
parkolási lehetőséggel, biciklis öltözővel várunk.
Tudj meg többet: www.microsec.hu
Amennyiben a fentiek felkeltették a figyelmedet és szeretnél stabil, piacvezető és dinamikusan
növekvő vállalatunkhoz csatlakozni, úgy kérjük, hogy fényképes pályázatodat a jövedelemigény
megjelölésével a hr@microsec.hu címre küldd el számunkra. Minden pályázatra válaszolunk és
jelezzük, hogy mi a következő lépés a kiválasztási folyamatban.
Pályázati anyagod elküldésével hozzájárulsz ahhoz, hogy a Microsec zrt. – mint adatkezelő – munkaerő-felvétel céljából a
pályázatodban szereplő, a Microsec zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adataidat megismerje, és azokat kezelje.
Tájékoztatunk, hogy a Microsec zrt. a beküldött pályázati anyagot az elküldéstől számított legfeljebb 1 évig őrzi meg annak
érdekében, hogy munkaerő-felvétel céljából számodra megkeresést küldhessen.
Adataid kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhetsz az adatvedelmitisztviselo@microsec.hu címen, kérheted
továbbá adataid helyesbítését és törlését, valamint tiltakozhatsz az adatkezelés ellen.

