
MAI - Marketing. Automation. Intelligence.
www.mai-group.com

Technical Project Manager in agile-classic (hybrid)
Projects (m/f/x)

April 2022

Location: mediaworx (Remote,  Berlin)

Working hours: Full time

Contract type: Permanent

Contact: Darina Amirova
darina.amirova@mai-group.com
+49 151 24612324

We are committed to making your start in one of our companies as easy as
possible. We will also support you and your family with housing and
administrative support. Please reach out to Darina, our recruiting expert, for
further information.

Team management and coordination of the conception and implementation of
complex internet applications. Larger projects in cooperation with client IT and
other agencies or system houses are associated with travel and phased work on
site.

  Responsibilities:
● Project management in agile-classic mixed form;
● Coordination of projects in the order of 1,000 PD/year;
● Client management and generation of follow-up projects;
● Communication with the client and their specialist and IT departments;
● Creation and monitoring of project plans and project budgets;
● Monitoring and coordination of the technical realization and

implementation;
● Coordination of the implementation of complex PHP or J2EE applications;
● Planning and coordination of quality assurance;
● Creation of project and budget documentation (Wiki, Excel).
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Your profile:
● Confident with a positive attitude;
● Knowledge of software architecture, layered architecture, web technologies

and development tools;
● Understanding of the processes involved in designing and implementing

Internet applications;
● Experience in agile and classic project procedures;
● Project management in the context of integration projects, i.e. the ability to

manage third parties (supply, requirements);
● Willingness to travel for projects (Germany, Austria, Switzerland) with the

possibility of a longer stays on-site/with the client;
● Excellent communication skills, both written and spoken (German);
● Good English knowledge;
● Ideas, emotions and personality.

Expected skills:
● Risk management, stakeholder management;
● Requirement management and control of acceptance processes;
● Deadline management, quality management;
● Monitoring of status, risks, scenarios and management of points of

attention;
● Confident communication within complex technical environments;
● Independent identification of process weaknesses and initiation of

improvements;
● Analytical understanding and scientific thinking;
● Understanding of technology stack Java, Spring, React, Angular, ERD,

Relational Databases;
● Knowledge of version management methods including branch and merge

strategies;
● Knowledge of staging concepts, as well as build and deploy procedures;
● Knowledge of DevOps approaches and aspects of operation

(logging, monitoring, etc. in highly distributed environments).

Desirable qualifications:
● PMI/Prince2 background;
● Certification in PMP or Scrum;
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● Professional experience in management consulting;
● Completed university studies.
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Technical Project Manager in agile-classic (hybrid)
Projects (ч/ж/р)

Квітень 2022

Локація: mediaworx (Дистанційно, Берлін)

Зайнятість: Повний робочий день

Тип контракту: Постійний

Контакт: Darina Amirova
darina.amirova@mai-group.com
+49 151 24612324

Ми прагнемо зробити ваш старт в одній із наших компаній якомога

легшим, а також підтримуємо вас і вашу сім’ю в житлі та

адміністративній процедурі. Будь ласка, зверніться до Даріни, нашого

експерта з підбору персоналу, для отримання додаткової інформації.

Управління командою, координація розробки та впровадження комплексних
інтернет-додатків.

Обов'язки:
● Управління проектами в змішаній формі agile-class;
● Координація проектів від 1000 PD/рік;
● Управління замовником і генерація наступних проектів;
● Спілкування із замовником, його спеціалістами та ІТ-відділами;
● Створення та моніторинг проектних планів та бюджетів проектів;
● Моніторинг та координація технічної реалізації та впровадження;
● Координація реалізації складних програм PHP або J2EE;
● Планування та координація забезпечення якості;
● Створення проектної та бюджетної документації (Wiki, Excel).

Великі проекти у співпраці з клієнтами ІТ та іншими агентствами .

Що, ми очікуємо від тебе:
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● Управління ризиками, стейкхолдерами;
● Управління вимогами та контроль процесів приймання;
● Моніторинг стану, ризиків, сценаріїв та управління точками уваги;
● Велика безпека спілкування в складних технічних середовищах;
● Незалежне визначення недоліків процесу та ініціювання вдосконалень;
● Аналітичне розуміння та наукове мислення;
● Розуміння стека технологій Java, Spring, React, Angular, ERD, реляційні

бази даних;
● Знання методів управління версіями, включаючи стратегії

розгалуження та злиття;
● Знання концепцій постановки, а також процесів побудови та

розгортання;
● Знання підходів та аспектів роботи DevOps (реєстрація, моніторинг

тощо).

Обов'язково:
● Впевнена і дружелюбна поведінка;
● Знання архітектури програмного забезпечення, багатошарової

архітектури, веб технологій та інструментів розробки;
● Розуміння процесів, пов’язаних із розробкою та впровадженням

Інтернет-додатків;
● Досвід роботи з agile та класичними проектними процедурами;
● Управління проектами в контексті інтеграційних проектів, тобто також

здатність керувати третіми сторонами (постачання, вимоги);
● Готовність до подорожі (DACH) з можливістю тривалим перебуванням

на місці у замовника;
● Усне та письмове висловлювання;
● Хороше знання англійської мови;
● Ідеї, емоції та гнучке мислення.

Чудово якщо ти:
● PMI/Prince2 background;
● Сертифікація в PMP або Scrum;
● Професійний досвід в управлінському консультуванні;
● Закінчив навчання в університеті.
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