IoT Presales Technical Consultant
– Příležitost pro studenty
Místo: náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha-Stodůlky, Česká republika
Oddělení: Prodej, péče a kvalita
Charakteristika pozice
Máte zájem o nejnovější technologie v oblasti
internetu věcí? Pojďte nabrat zkušenosti na stáži
u globálního lídra v oblasti IoT.
Co u nás budete dělat?
• Budete se podílet se na přípravě technického
řešení pro systémy Internetu věcí a to od prvního
kontaktu se zákazníkem až po případnou
integraci IoT řešení v prostředí IoT ekosystému
Vodafone nebo zákaznických systémů.
• Budete spolupracovat s obchodními a
technickými týmy společnosti Vodafone a pod
vedením zkušeného IoT Solution Architektem
dostanete možnost se zorientovat ve všech
požadovaných oblastech inovativního odvětví
Internetu věcí (IoT).
• Budete komunikovat a spolupracovat s experty
na oblast IoT v rámci mezinárodních týmů
organizace Vodafone Group, který je v oblasti IoT
světovým lídrem.
• Nejedná se o programátorskou roli, budete
připravovat technické návrhy a poskytovat
odborné konzultace při přípravě návrhů
integrace zákazníka s řešeními Vodafone.
•
Jaké znalosti a dovednosti očekáváme?
• Student VŠ technického oboru (elektrotechnika,
komunikační a informační technologie) s
rozhledem a zkušenostmi z různých technických
disciplín využitelných v IoT řešení (managed
connectivity, cloud, HW development, API
integrace, big data, bezpečnost).
• Ideálně poslední ročník studia s perspektivou
k pokračování kariéry po ukončení studia.
• Angličtina na komunikativní úrovni
• Pro-zákaznický a konzultantský přístup
• Pokročilá znalost problematiky pevných,
mobilních a IoT sítí, technologií a protokolů (IP,
2G, 3G, 4G, LPWA, MQTT, LWM2M)
• Vítané jsou jakékoliv zkušenosti z oblasti
programování v libovolném programovacího
jazyku, vývoje a využití API.

• Zkušenosti z oblasti vývoje HW či různých
development kitů jako např. Arduino jsou
výhodou.
• Vášeň pro nové technologie IoT/M2M a hlava
otevřená pro nové nápady
A toto vám nabízíme
Jedinečnou zkušenost a příležitost získat
praxi
Úvazek na 20 hodin týdně, flexibilní
pracovní dobu a možnost práce z domova
Motivující pracovní ohodnocení, firemní
notebook a telefon s neomezeným
zaměstnaneckým tarifem
Příjemné pracovní prostředí a prima
kolektiv
Podporujeme lidi, kteří chtějí měnit svět:
Je pro nás důležité, abyste měli neustále
možnost rozšiřovat své znalosti a
dovednosti. Podpoříme každou vaši
snahu.
Vytváříme svět příležitostí:
Baví nás, když to baví vás – proto
podpoříme váš růst. Není výjimkou, že
někdo, kdo začínal v prodejně, dnes tuto
síť řídí.
Děláme výjimečné věci s výjimečnými lidmi:
Své kolegy si pečlivě vybíráme, protože je
pro nás důležitá souhra. Ostatně, nejlíp
nám to šlape, když vám to klape.
Naší snahou je vytvářet příjemné pracovní
prostředí, ve kterém vládne neformální
atmosféra, lidé jsou sdílní a otevření a vzájemně
spolupracují, k tomu přispívá moderní open
space.
Adresa naší centrály: náměstí Junkových 2, 155
00 Praha náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.
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