ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
vyhlašuje vnější výběrové řízení k obsazení pracovní pozice
Expert IT/IS – Analytik informačních systémů
v odboru informačních systémů informatiky ústředí ČNB Praha. Vhodné i pro absolventy VŠ s relevantní praxí při
studiu.
Náplň práce zahrnuje:

* detailní analýzu uživatelských požadavků na informační systémy (např. vytvoření procesního modelu, activity
diagramu, use-case, logického datového modelu, diagramu tříd, návrhů obrazovek, návrhů výstupních
sestav),

* analýzu vazeb na ostatní systémy,
* návrh aplikační architektury,
* spolupráci na návrhu systémové architektury,
* logický návrh migrace dat,
* definici akceptačních testů, přípravu testovacích scénářů,
* vypracování podkladů pro zadávací dokumentaci výběrových řízení,
* účast na výběrových řízeních,
* spolupráci na tvorbě bezpečnostní dokumentace,
* spolupráci na tvorbě podkladů pro návrh vývojového/testovacího/provozního prostředí,
* koordinaci práce programátorů na vývoji a testování IS,
* zajištění vypracování a kompletace uživatelské a provozní, technické a licenční dokumentace,
* školení zadavatele před akceptačním řízením.
Kvalifikační požadavky:

* vysokoškolské vzdělání a nejméně 1 rok praxe v oblasti IT, popř. středoškolské vzdělání a nejméně 3 roky
praxe v oblasti IT.

Předpoklady pro výkon profese:

* znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro
jazyky),

* dobré formulační, komunikační a prezentační schopnosti (v mluveném i psaném projevu),
* velmi dobré analytické schopnosti,

* praktické zkušenosti s analýzou uživatelských požadavků na informační systémy,
* praktické zkušenosti s návrhem a testováním informačních systémů,
* základní znalost principů projektového řízení,
* všeobecný přehled v oblasti IT/IS,
* znalost UML, Enterprise Architect výhodou,
* zkušenosti s technologiemi Oracle výhodou,
* samostatnost i schopnost týmové práce,
* chuť učit se nové věci,
* trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

* zázemí renomované instituce,
* zajímavou a perspektivní práci v ústředí ČNB s možností trvalého odborného růstu,
* propracovaný systém vzdělávání,
* nástup dohodou.

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení zašlete svůj životopis a motivační dopis na adresu
Lucie.Marasova@cnb.cz (do předmětu prosím uveďte Výběrové řízení 04/2018) nebo se přihlaste prostřednictvím
formuláře na webu www.cnb.cz v sekci „Volná pracovní místa“.

