Trener Agile

Do zespołu Inprogress – lidera w branży szkoleniowej, poszukujemy trenera z pasją oraz umiejętnością
dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu Agile.

Opis stanowiska:
• Prowadzenie autoryzowanych, akredytowanych oraz autorskich szkoleń, przygotowujących do
certyﬁkacji z zakresu Agile.
• Rozwój oferty i ﬁrmy w obszarze usług doradczych i szkoleniowych.
• Wsparcie merytoryczne i marketingowe dla ﬁrmy w obszarze Agile oraz Scrum.
Wymagania konieczne:
• Co najmniej 3-letnie doświadczenie w stosowaniu zwinnych metod zarządzania lub doświadczenie
wytwarzaniu oprogramowania (udokumentowane pełnienie roli Project Manager’a, Team Leader’a
pracującego ze zwinnymi metodami zarządzania, Agile Coach’a, Software Developer’a, Scrum
Mastera, Product Owner’a).
• Język angielski na poziomie zaawansowanym, pozwalającym na prowadzenie szkoleń w języku
angielskim.
• Doświadczenie szkoleniowe lub wystąpienia publiczne na konferencjach (łącznie minimum 10 dni)
w ciągu ostatnich 2 lat.
• Dobre umiejętności prowadzenia prezentacji, pracy z grupą, umiejętności rozwiązywania
problemów, analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
• Dyspozycyjność, gotowość do zaangażowania się we współpracę (liczymy na współpracę 9-15 dni
w szkoleniowych w skali miesiąca).
• Gotowość do częstych wyjazdów służbowych (szkolimy na terenie całej Polski, z przewagą Warszawy,
Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Wrocławia).
• Wykształcenie wyższe.
Dodatkowymi atutami będą:
• Certyfikaty w zakresie Agile ( AgilePM, AgileBA, AgilePgM) lub Scrum (PSM I, PSM II, SMC, SDC,
PSD, PSPO itp.)
• Doświadczenie trenerskie/szkoleniowe lub certyﬁkat akredytowanego trenera lub ukończony
kurs trenerski.
• Doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i inżynierii wymagań.
• Doświadczenie w testowaniu oprogramowania.
Oferujemy:
• Pracę w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się ﬁrm z branży szkoleniowej (ﬁrma
sklasyﬁkowana w czołówce największych ﬁrm szkoleniowych w Polsce w rankingu Computerworld
TOP200 za rok 2017).
• Możliwość stałego rozwoju zawodowego, podnoszenia kwaliﬁkacji i dalszej certyﬁkacji według
uzgodnionego indywidualnego planu rozwoju.
• Satysfakcjonujące i motywujące wynagrodzenie.
• Akredytacje trenerskie w największych i najbardziej rozpoznawalnych organizacjach certyﬁkujących
na świecie (PEOPLECERT, APMG, SCRUMstudy, SAFe).
• Koszty szkoleń, certyﬁkacji i rozwoju zapewnione w 100% przez ﬁrmę.
• Pracę w zespole zmotywowanym do osiągania efektów i nastawionym na realizację celów.
• Dużą ilość ciekawej pracy, możliwość współtworzenia ﬁrmy i kreowania wizji jej dalszego rozwoju.
Prosimy o przesłanie informacji o zainteresowaniu współpracą oraz CV klikając w przycisk aplikowania.

Wyślij CV na adres:
rekrutacja@inprogress.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Daj nam znać, że możemy wykorzystać Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji. Wybierz i umieść wybraną klauzulę zgody na swoim CV – bez
tego nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą. (Dbanie o dane osobowe jest też w Twoim interesie):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez INPROGRESS Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Balickiej 95, 30-149 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod
nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610 zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych opisanymi w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez INPROGRESS Sp. z o.o. dodaj do CV także
poniższą zgodę:
Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych
przez INPROGRESS Sp. z o.o.. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

