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Background
►

Senior v týmu Financial Services Advisory společnosti Ernst & Young se sídlem v
Praze.

►

Působí jako IT analytik.

►

Do EY vstoupil v roce 2016. Předtím pracoval 6 let jako IT analytik v ČSOB v
oblasti přímých kanálů.

►

Jaromír má magisterský titul z FEL ČVUT v Praze. Hovoří anglicky a česky.

Skills
►

Znalost metodik vývoje software se zaměřením na oblast funkční analýzy a
technického designu (RUP, SCRUM)

►

Znalost jazyka UML s certifikací (OCUP 2 Foundation)

►

Znalost nástroje Enterprpise Architect a jeho použití nad rozsáhlými modely
(používání centrální repository, strukturování modelu, generování dokumentace,
skriptování, používání SQL dotazů)

►

PRINCE2 s certifikací (PRINCE2 Foundation)

►

Schopnost orientace v rozsáhlé informační architektuře

Professional experience
►

Spolupracoval na projektech dodávky informačních systémů pro řízení kreditního
rizika, zvláště pak výpočtu a účtování opravných položek podle IFRS9.

►

Vedl tým IT analytiků, dařilo se mu dodržovat dohodnuté dodávky týmu při
zajištění požadované kvality.

►

Působil jako IT Analytik a vedoucí týmu v projektu internetového portálu pro
korporátní klientelu (CEB) v prostředí velké banky. Měl na starosti přípravu funkční
a technické specifikace oblasti platebního styku.

►

Podílel se na tvorbě metodiky analýzy a designu a procesu dodávek IT projektů v
prostředí velké banky.

►

►

Působil jako IT Analytik a technický designér v projektu internetového portálu pro
retailovou klientelu (SSP) v prostředí velké banky. Ve spolupráci s externím
dodavatelem navrhoval řešení pro správu osobních financí (PFM). Úkol zahrnoval i
návrh databáze a pracující s velkým množstvím a tokem dat.

Je spolutvůrce centrální repository pro modelování IT architektury, business analýzy,
funkční analýzy a technického designu na úrovni celé banky.

►

Je zvyklý pracovat v mezinárodním prostředí.

►

Působil jako IT Analytik v projektech aplikací pro mobilní bankovnictví (ČSOB / Era
Smartbanking). Navrhoval fungování a napojení aplikace v mobilním zařízení na
bankovní systémy tak, aby byly realizované požadované funkčnosti a zajištěna vysoká
bezpečnost.

