Portal finansowy Cinkciarz.pl zapewnia dostęp do najpopularniejszych usług finansowych: wymiany walut,
przekazów pieniężnych, płatności oraz transakcji Forex. Spółka Cinkciarz.pl działa od 2010 roku. Jest jedną
z najszybciej rozwijających się firm w Europie. W 2018 r. znalazła się na 8. miejscu „Listy 2000”
największych przedsiębiorstw wg tygodnika Wprost. Zatrudniamy ludzi, którzy kochają swoją pracę.
Budujemy zespoły składające się ze specjalistów IT, marketingu i sprzedaży. Biura grupy znajdują się w
Zielonej Górze, Warszawie, Chicago i Limassol. Marka jest partnerem m.in. Chicago Bulls.
Product Owner
Miejsce pracy: Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:
•decydowanie o kierunku rozwoju produktów,
•analiza potrzeb użytkowników i określanie wymagań funkcjonalnych produktu,
•specyfikowanie i priorytetyzowanie elementów backlogu produktów,
•aktywny udział w spotkaniach zespołów developerskich,
•dbanie o dobre praktyki w procesie planowania i realizacji wytwarzania oprogramowania,
•współpraca z zespołami developerskimi, graficznym i UX.
Wymagania:
•doświadczenie zawodowe jako Product Owner lub Analityk Biznesowy w branży IT,
•praktyka w stosowaniu metodyki Agile / SCRUM,
•doświadczenie w szacowaniu i planowaniu zadań,
•umiejętność przekładania idei na rozwiązania funkcjonalne,
•wiedza z zakresu zarządzania projektami,
•mile widziana znajomość sektora finansowego,
•mile widziana wiedza z zakresu UX, zainteresowanie nowymi technologiami,
•zdolności analityczne,
•dbałość o szczegóły,
•dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
•wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym negocjacyjne,
•wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę na każdym
szczeblu zespołu, zdolności liderskie.
Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Product Owner.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Administratora danych - Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (adres
poczty elektronicznej: kontakt@cinkciarz.pl) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji na podstawie niniejszej zgody. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
•przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia, jak również o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do
otrzymania ich kopii.
•dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego,

•przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez
przesłanie na adres: kontakt@cinkciarz.pl,
•przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony danych
Osobowych (ul. Stawki 2; 00 - 193 Warszawa) oraz do każdego podmiotu zastępującego ww.
organ nadzoru w sprawach ochrony w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych,
•podanie przeze mnie danych osobowych oraz fotografii w mojej ofercie pracy jest
dobrowolne.
Jednocześnie zezwalam Cinkciarz.pl sp. z o.o. na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego
na załączonej do dokumentów aplikacyjnych fotografii w celu przeprowadzenia rekrutacji.

