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Kdo je IBA CZ



IBA Group

� IBA založena v roce 1993 jako dceřiná 

společnost IBM.

� Přední poskytovatel IT služeb ve 

východní a střední Evropě.

� Více než 2500 IT profesionálů.

� Zákazníci po celém světě.

� Od roku 2005 centrála v Praze.



IBA CZ
� Založena v roce 1999 jako součást IBA Group.

� Více než 100 zaměstnanců, zkušených a certifikovaných IT 
specialistů, business analytiků, architektů a projektových 
manažerů.

� Certifikace ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001.

� Vývojová centra v Praze, Brně a Ostravě.

� Úzká spolupráce s IBA Slovakia.

� Od roku 2012 strategický průmyslový partner FI MU.



Naše služby

�Podnikové portály (Liferay, IBM Websphere Portal, MS SharePoint)

�Enterprise Content Management (Filenet DMS, BPM) 

�Integrace podnikových aplikací a infrastruktury

�Řízení a podpora vývojového cyklu

�Business konzultace



Spolupráce s FI MU



Formy spolupráce se studenty FI MU

� Stáže studentů.

� Nerdské večery.

� Vedení bakalářských a diplomových 
prací.

� Zapojení zaměstnanců do výuky.

� Dny otevřených dveří.



Nerdské večery



Absolventi FI MU v IBA CZ



Jdeš do toho s námi? Třeba jako Ondra?

Ondra
Absolvent MU FI a Projektový manažer IBA CZ.

�Ondra byl ihned vtažen do projektů, kde dokázal 
rychle identifikovat krizová místa, prokázal „tah na 
branku“ a odvahu řešit problémy.

�Po pouhých 2 letech řídí tým 9 lidí, který má na 
starosti projekty v O2 Slovakia, jednom 
z našich největších zákazníků.



Jdeš do toho s námi? Třeba jako Martin?

Martin
Absolvent Fakulty Informatiky Masarykovy univerzity, 

dnes Unit manažer Java Liferay vývojářů IBA CZ

�2 roky v IBA po přechozí stáži a krátké zkušenosti 
z jiné firmy.

�Po 2-3 týdnech školení na technologie, se kterými 
se ve firmě pracuje, nastoupil na projekt pro O2 
Slovakia, kde se zaškoloval průběžně několik 
měsíců aktivní prací.



Jdeš do toho s námi? Třeba jako Pavla?

Pavla
Absolventka Fakulty Informatiky Masarykovy univerzity 

oboru SSME. Členka obchodního týmu IBA CZ.

�Po stáži začala pracovat v obchodním oddělení. 

V současné době je zodpovědná za obchodování 

veřejných zakázek. 

�Mezi její zákazníky patří Úřad vlády ČR, 

Ministerstvo obrany ČR, Policejní prezidium PČR, 

Národní památkový ústav, Lesy ČR …



Hledáme nové spolupracovníky

Vývoj na různých platformách (Java, JavaScript, .NET).

Analýzy, QA, řízení projektů.

Flexibilní pracovní doba.

Forma pracovní smlouvy, dohody nebo stáže.

Práce v Brně, Praze nebo Ostravě.

Příjemné pracovní prostředí, skvělá parta profesionálů a prostor pro profesní růst.

Bližší  informace na stánku nebo na mailu interim@ibacz.eu .



Děkuji za pozornost


