Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.02.16án került megalapításra. Létrehozásának célja, hogy közreműködjön az e-közigazgatással, informatikával,
valamint az infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztések nyomon követésében, valamint a
fejlesztések végrehajtásának támogatásában.
A DKF Kft. budapesti munkavégzésre keres Product Owner munkatársat (teljesmunkaidőben, kötetlen
munkarendben), az uniós támogatások tervezésének, lebonyolításának és elszámolásának operatív
támogatása céljából.
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−
−
−
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−

Aktív részvétel webalkalmazások és portálok tervezési, fejlesztési, tesztelési és üzemeltetési
feladataiban,
termékvízió létrehozása, a termék célok felderítése (backlog, követelményelemzés, modellezés,
roadmap készítés),
scope meghatározása és a backlog elemek definiálása (epic/feature/user story),
termékfejlesztési igények és ötletek összegyűjtése, termékfejlesztési-, módosítási-, kivitelezési
javaslatok meghatározása,
a fejlesztői csapat feladatainak priorizálása, összehangolása és felügyelete, a csapat támogatása a
követelményekre irányuló kérdésekben, valamint a csapat képviselése az igénylő területek felé,
rendszeres kapcsolattartás és szoros együttműködés a társterületekkel és a megrendelővel,
probléma észlelése esetén eszkalálás a vezetők és az érintett szervezeti egységek felé, valamint a
megrendelő tájékoztatása a döntésekről,
a feladatkörhöz tartozó termékek üzemeltetési időszakban felmerült módosítási, javítási,
továbbfejlesztési igényeinek ellátása és ezek dokumentálása,
az ajánlatok szakmai részének (műszaki ajánlat) elkészítése a megrendelői előírás alapján,
a szervezetet érintő döntések kommunikációja, az információáramlás elősegítése,
részvétel a szervezeti egységhez tartozó folyamatok, szabályok megalkotásában és naprakészen
tartásában.

Elvárásaink:
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Informatikai, gazdasági területen szerzett egyetemi/főiskolai végzettség,
legalább 3 éves Product Owner-i tapasztalat szoftverfejlesztési iparágban,
agilis termékfejlesztési módszertanok ismerete,
komplex folyamatok átlátásának képessége,
csapatmunka, pontos, precíz munkavégzés,
jó kommunikációs készség, változó terheléshez való alkalmazkodási készség,
folyamatos innovatív és stratégiai gondolkodásmód,
agilis, változásokra nyitott hozzáállás.

Előnyt jelent:
−
−

Magabiztos szoftverfejlesztési folyamat ismeret,
Azure DevOps ismeretek.

Jelentkezés módja:
Kérjük, hogy – a megpályázott munkakör megjelölésével – a 6 hónapnál nem régebbi fényképpel ellátott,
magyar nyelvű önéletrajzot és a bruttó bérigényt is tartalmazó motivációs levelet a agnes.pataki@dkfkft.hu
e-mail címre küldje meg.

