V Seznam.cz máme už desetičlenný tým Scrum Masterů a hledáme další tři (do Prahy a Brna).
Hledáme někoho, kdo má rád práci s lidmi a už se někdy pohyboval v prostředí IT. Není třeba umět
programovat, stačí znát nějaké základy vývoje softwaru, například že existuje backend a frontend a
co je to databáze.
Inzeráty s popisem pozice:
Scrum Master v Brně: http://seznam.jobs.cz/detail/?id=G2-1049132306-aden_brand0&rps=186
Scrum Master v Praze: http://seznam.jobs.cz/detail/?id=G2-994394076-aden_brand0&rps=186
Více o SCRUMu, metodice vývoje softwaru, a práci Scrum Mastera:
V moderní metodice řízení IT projektů SCRUM existují 3 role. Product Owner, tým a Scrum Master.
Product Owner identifikuje příležitosti na trhu, udává produktový směr a rozhoduje o tom, jaké
potřeby lidí (potenciálních uživatelů) nový produkt (software) uspokojí. Programátoři programují, ale
také týmově navrhují architekturu IT řešení. Scrum Master se soustředí na to, aby tým programátorů
fungoval efektivně jako celek. Odstraňuje překážky, které brání včasnému dodání softwaru. Stará
se o informovanost týmu v organizaci a celkově zajišťuje informační toky z/do týmu. Dále nastavuje
mechanizmy pro řízení projektových rizik a pomáhá týmu v dlouhodobém zlepšování se.
V projektovém týmu je většinou pět a víc lidí, kteří společně s Product Ownerem navrhují řešení
produktového zadání a pak ho implementují. Nejsou to pouze programátoři, ale také kodeři, grafici,
analytici – prostě ti, kteří jsou potřeba k tomu, aby daný produkt mohl vzniknout. Skupina lidí ale
neznamená tým a Scrum Master je tu od toho, aby tým pomohl vybudovat. Pomáhá nastavit pravidla
fungování, přispívá k efektivní komunikaci, plánuje a facilituje schůzky pro synchronizaci týmu.
Tým pracuje v iteracích a to je hlavní podstata Scrumu. Na konci každé iterace je hotový kus práce,
na který dává Product Owner a stakeholdery zpětnou vazbu. Mají tedy šanci v projektu cokoliv měnit,
a reagovat tak na aktuální potřeby. V dnešní době jsou změny na denním pořádku, a tak je nutné na
ně umět rychle reagovat.
Scrum Master a komunikace uvnitř týmu
Jedním z nejdůležitějších úkolů Scrum Mastera je, aby tým fungoval efektivně jako jeden organizmus.
Zajišťuje, že všichni v týmu rozumí zadání stejně, a snaží se předcházet vzniku nedorozumění
ohledně rozsahu projektu či případných termínů. Není neobvyklé, že na větších projektech
spolupracuje víc týmů. Proto je nutné nastavit mechanismy koordinace týmu s těmi ostatními, na
kterých závisí.
Tok informací uvnitř organizace
Scrum Master také zaručuje informovanost týkající se projektů svých týmů napříč organizací. Jak
směrem k ostatním oddělením, tak k vedení.
Neustálé zlepšování se týmu
Scrum Master pomáhá týmu se neustále zlepšovat. K tomu používá různé kreativní techniky práce
s týmem pro identifikaci příležitostí rozvoje týmu.
Kontakt: tereza.simunkova@firma.seznam.cz
Tereza Šimůnková, Manažerka týmu Scrum Masterů
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