Produktový a projektový manažer
„Produktový a projektový manažer v Broker Trustu v sobě slučuje procesního analytika,
projektového manažera, ale hlavně produktového vlastníka. Je třeba vědět, co se na mých
produktech děje. Hledáme hvězdu, která se nebojí postavit čelem velkým výzvám. Náš cíl není
skromný – chceme mít nejlepší nástroje a služby pro všechny naše poradce.“
Martin Gyurák, Manažer segmentu úvěry a hypotéky

Co bude Váš denní chleba?
•
•
•
•
•
•
•

Stanete se reálným vlastníkem produktů a nástrojů pro finanční poradce
Budete produkty a nástroje vymýšlet, koordinovat jejich vývoj a následně je vylepšovat
Budete sledovat konkurenci i chování poradců, které budeme následně společně
analyzovat
Své návrhy na změny a vylepšení budete prezentovat přímo vedení společnosti, stejně
tak Vám svěřené projekty a jejich postup
Následně budete konkrétní změny koordinovat a starat se, aby se vše dotáhlo do
zdárného konce ve schváleném čase a budgetu (od sepsání zadání až po nasazení)
Nové myšlenky, nástroje a navrhované změny budete testovat přímo s poradci,
abychom si byli jistí, že pro ně děláme správné věci
Stanete se pravou rukou svého šéfa, takže rozhodně využijete práci s daty v excelu,
naučíte se sbírat dostupná data a tvořit z nich analýzy, budete komunikovat s
produktovými partnery a mnoho dalšího

Jaké kvality jsou na této pozici klíčové?
• Pozitivní přístup, neustálé hledání nových možností, jak procesy zjednodušovat a
zlepšovat
• Alespoň základní znalosti projektového managementu
• Hypotéky, spotřebitelské úvěry a úvěry ze stavebního spoření pro vás nejsou cizími
slovy

Co Vám můžeme nabídnout?
• Práci, která dává smysl a pomáhá, aby spolupracující zprostředkovatelé mohli svým
klientům nabídnout špičkové poradenství
• Práci na zajímavých inovativních projektech, které budou nastavovat pravidla hry
v našem oboru
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• Standardní balíček benefitů jako je týden dovolené navíc, sickdays, stravenky, flexibilní
pracovní doba, dotovaná Multisport karta atd.
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