Lunching

Dołącz do naszego zespołu

Prywatna
opieka medyczna

Okolicznościowe
bony podarunkowe

Scrum Master

Karta FitSport

Stabilność
zatrudnienia
Nowoczesne
produkty i procesy

Szkolimy do
pracy w zawodzie

Ubezpieczenie
na życie

Wymagania
Zrozumienie sposobu myślenia i wartości Agile

Firmowy bus

Znajomość framework Scrum
Zrozumienie i stosowanie wartości Scrum
Doświadczenie we współpracy z zespołami deweloperski

Wysoko rozwinięte kompetencje miękkie (obserwacja, komunikatywność, asertywność, empatia, rozwiązywanie konfliktów)
Wiedza na temat rozwoju iteracyjnego i przyrostowego

Integracje
oraz jubileusze
pracowników

Wysoko rozwinięte poczucie odpowiedzialności, umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych
Dobra organizacja pracy własnej i zespołowej (znajomość Confluence i Jira)
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz w zakresie czytania i rozumienia dokumentacji technicznej

Rekrutacja online

Mile widziany: Certyfikat Professional Scrum Master I (scrum.org)

Doradca
finansowy

Zadania
Szerzenie wiedzy na temat wartości i teorii Scrum
Instruowanie członków zespołów w samozarządzaniu i interdyscyplinarności
Proaktywna współpraca na trzech poziomach – Product Owner, Scrum Team, Organizacja, celem doskonalenie procesu tworzenia produktów
Wspieranie samoorganizacji zespołów

Pomoc w koordynacji prac między zespołowych i wewnątrz zespołowych
Dbałość o zrozumienie zarządzania elementami framework Scrum (empiryzm, filary Scruma, wydarzenia, role, wartości, reguły)
Obserwacja i zarządzanie nieprawidłowościami w procesie wytwórczym
Usuwanie przeszkód spowalniających zespół
Inicjowanie działań poprawiających produktywność zespołów
Pomoc w zarządzaniu zależnościami między zespołowymi
Budowanie mindsetu produktowego w zespołach oraz podejścia iteracyjnego i inkrementacyjnego
Dbanie wraz z zespołami o wartość i jakość produktów
Wsparcie we wdrażaniu Scrum w całej organizacji
Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz zespołów
Jako Scrum Master będziesz członkiem kilku zespołów Scrumowych

Znajdź nas na
Aplikuj!
W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych następującej treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez
PLUM Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach przy ul. Wspólnej 19 w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi
poprzez złożenie oświadczenia woli. Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
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