
V rámci nášho startupu tirn technology hľadáme do tímu novú kolegyňu alebo kolegu na
pozíciu:

Project manager / part-time

Naša idealizovaná* predstava o Tebe je:
● Si študentom/absolventom VŠ s technickým / ekonomickým / marketingovým

zameraním
● Máš skúsenosť aspoň v jednej oblasti - autobusová doprava / e-mobilita / automotive
● Máš skúsenosti s vedením projektov a komunikáciou so zákazníkom
● Máš dobré organizačné schopnosti a si schopný multitasking-u
● Vystupovanie a prezentovanie ti nerobí problém
● Angličtinu máš na vysokej úrovni - písanú aj hovorenú
● Zaujímajú Ťa inovácie a nové technológie, doprava, e-mobilita
● Vieš fungovať samostatne a učenie sa nových vecí Ti nie je cudzie
● Výhodou je skúsenosť zo startupového sveta, vlastného alebo dobrovoľníckeho

projektu

V rámci pozície ideálne* očakávame, že by si:
● Komunikoval a rozvíjal vzťahy so zákazníkmi a partnermi z EÚ a UK
● Prezentoval náš produkt zákazníkom
● Preberal požiadavky od zákazníkov, spracúval a komunikoval ich internému tímu
● Interpretoval a konzultoval výsledky zákaznikom
● Prezentoval spoločnosť počas služobných ciest - zákazníci, partneri, konferencie
● Plánoval interné kapacity a prioritizoval úlohy
● Identifikoval zákaznícke potreby a poskytoval feedback pri ďalšom vývoji produktu

V rámci budúcej spolupráce Ti vieme ponúknuť:
● Voľnosť - môžeš pracovať vtedy, kedy máš čas a tam, kde ti to vyhovuje
● Osobnostný rozvoj, napr. cez medzinárodné programy od Swiss Re, EIT Urban

Mobility
● Možnosť podieľať sa na perspektívnom produkte v oblasti udržateľného transportu a

rozvoji technologického startupu zo Slovenska
● Naše skúsenosti, ktoré sme získali počas 3 rokov pri rozbiehaní startupu
● Osobné stretnutia a práca v príjemných priestoroch v Nádvorie Coworking v Trnave
● Neformálny mladý kolektív, v rámci ktorého vieš pokecať takmer o všetkom

Spôsob a podmienky spolupráce:
● Začiatok spolupráce: od októbra prípadne podľa dohody
● Forma spolupráce: dohoda/kontraktor
● Odmena: podľa seniority a typu spolupráce
● Objem práce: flexiblne 15-20 hod. týždenne (možnosť full time od 2023)

*idealizovaná/ideálne - rozumej, že vieme, že naše predstavy nie je možné 100% splniť. Ak si
ale v popise našiel prenik, budeme radi ak sa ozveš.



O nás:
tirn technology je e-mobility startup spájajúci dva svety simulačných a informačných
technológií.

Spoločnosť tirn technology prináša cloudový simulačný softvér, ktorý urýchľuje a uľahčuje
adopciu elektrických a vodíkovyćh autobusov. Je určený na spoluprácu medzi verejnou
správou, dopravnými podnikmi a výrobcami autobusov.

Náš simulačný softvér predpovedá prevádzku autobusov v reálnych podmienkach kdekoľvek
na svete, iba na niekoľko kliknutí. Vďaka simulácii rôznych scenárov s rôznymi modelmi
autobusov vieme validovať ich nasaditeľnosť, predpovedať požiadavky na nabíjanie, celkové
náklady či ich uhlíkovú stopu.

Na projekte pracujeme vyše troch rokov a za ten čas sa nám podarilo postaviť tím, vyvinúť
jedinečnú technológiu, analyzovať rôzne trhy a segmenty, byť súčasťou akceleračného
programu priamo v Izraeli, za podpory vlády SR, spolupracovať s najväčším R&D centrom pre
virtuálne technológie v Európe a uspieť v Európskej konkurencii programu Horizon 2020.

Aktuálne spolupracujeme so zákazníkmi a partnermi z rôznych krajín Európy.

Kontakt:

Tatiana Svrčková | Project Assistant
+421 904 944 386
tatiana.svrckova@tirntechnology.com
www.tirntechnology.com
LinkedIn

*idealizovaná/ideálne - rozumej, že vieme, že naše predstavy nie je možné 100% splniť. Ak si
ale v popise našiel prenik, budeme radi ak sa ozveš.

https://www.tirntechnology.com/
https://www.linkedin.com/company/tirntechnology

