Gerente de Projetos
Descrição do trabalho:
Você é um Gerente de Projetos experiente em busca de um novo desafio e uma oportunidade de melhorar ainda
mais suas habilidades e carreira em um ótimo ambiente de trabalho? Se você é um indivíduo altamente motivado e
com genuíno interesse em tecnologia produtos de ponta, temos o trabalho perfeito para você! Estamos buscando
um gerente de projeto habilidoso para trabalhar com o ambiente de equipe dos sonhos, a fim de fornecer as
melhores soluções de projeto para nossos produtos.

Responsabilidades:
●

Assuma o comando da equipe como responsável interino do projeto.

●

Fornecendo visão e direção à equipe de desenvolvimento de forma ágil e às partes interessadas em todo o
projeto e criando requisitos.

●

Garantir que a equipe sempre tenha uma quantidade adequada de tarefas preparadas anteriormente para
trabalhar.

●

Planejar e priorizar as tarefas e o desenvolvimento de recursos do produto.

●

Definir a visão do produto, o roteiro e as oportunidades de crescimento.

●

Avalie o valor, desenvolva casos e priorize histórias, épicos e temas para garantir que o trabalho se
concentre naqueles com valor máximo alinhados à estratégia do produto.

●

Fornecer gerenciamento de tarefas, planejamento de interação.

●

Liderar os planos de lançamento do produto de planejamento e definir expectativa para a entrega de novas
funcionalidades.

●

Fornecer um papel ativo na mitigação de impedimentos que afetam a conclusão bem-sucedida da equipe
de Metas de Lançamento / Sprint.

●

Pesquise e analise o mercado, os usuários e o roteiro para o produto.

●

Siga nossos concorrentes e a indústria.

●

Mantenha-se informado sobre as práticas recomendadas e as novas tendências do Agile/Scrum.

Qualificações:
●

Experiência de trabalho anterior como Gerente de projetos.

●

Mestrado em Ciência da Computação, Engenharia ou área relevante similar.

●

Conhecimento profundo do processo e princípios ágeis.

●

Excelentes habilidades de comunicação, apresentação e liderança.

●

Excelentes habilidades organizacionais e de gerenciamento de tempo.

●

Afiadas habilidades analíticas e de resolução de problemas.

●

Atenção aos detalhes.

Você pode enviar seu currículo para careers@javary.co

