
 

 

Edenred je leader v oblasti motivace zaměstnanců a zaměstnaneckých benefitů. Možná ses setkal/a  

s našimi stravenkami, nebo s benefitním systémem Cafeteria. Jestli ne, představu o tom, co děláme, najdeš 

na https://www.edenred.cz/produkty/online-reseni/edenred-benefity-cafe/zamestnanec 

Co si můžeš představit pod konfigurací benefitního portálu? Prostřednictvím našeho administrátorského 

portálu nastavujeme cafeterii podle představ a přání našich klientů. Každý klient může mít úplně jiné 

nastavení vzhledu, složení dostupných benefitů, ale i dalších možností. K tomu nám slouží spousta 

"zaškrtávátek" a dalších možností nastavení stejně tak jako občas používáme již předpřipravené skripty do 

databáze. 

 

Co tě v rámci této role čeká? 

• Budeš mít na starost kompletní konfiguraci benefitního portálu Edenred Benefity Café pro velké klienty a partnery 

(společnosti). Budeš mít možnost konzultovat konfigurační řešení s kolegy v rámci Cafeterního týmu 

(projektový/analytický/vývojový…) 

• Budeš zodpovídat za správu aplikací, zajišťovat konfiguraci uživatelských aplikací a souvisejících oprav a rozšíření 

(Dokážeš si na základě své zkušenosti poradit s tím, na koho se obrátit) 

• Budeš uvádět nové funkcionality do provozu včetně předchozího akceptačního testování (někdy jde o drobnost, 

jindy o celý projekt, kdy ze své role budeš hlídat dopady funkcionality z IT pohledu, na které jiný tým nedohlédne) 

• Vytváření T-SQL skriptů – budeš např. získávat informace z databáze, upravovat již existující dotaz nebo zjišťovat, 

co dělá konkrétní procedura (např. za jakých podmínek se automaticky připisují body uživatelům konkrétního 

klienta). 

• Spolupráce na optimalizaci procesů a automatizaci činností konfiguračního týmu a aplikační podpory 

• Pohodový šéf, se kterým se lze vždy domluvit 

• Pro tvoji představu – ze začátku ti konfigurace/zaučování zabere 100 % času. Až se zaučíš, zabere ti konfigurace 

cca 50 %, konzultace 10–30 %, zapojování se do projektů a spolupráce s vývojem 10–40 %... Kolegům určitě uděláš 

radost, když se s nimi sejdeš při hraní šipek v naší relax zóně nebo u společného kafe 😊 

Co potřebuješ k tomu, abys ji úspěšně zvládl/a: 

• Zkušenost z podobné pozice (třeba i z aplikační podpory) se ti bude 100% hodit 

• Základní zkušenost s testováním a programováním ti také pomůže 

• Budeš potřebovat alespoň základy SQL (MS SQL) 

• Komunikativní znalost AJ – využiješ ji hlavně při čtení dokumentace a případném zadávání požadavků.  

Využiješ ji také s v komunikaci s naším Head of Delivery, který zatím v práci používá primárně angličtinu. 

• Budeme rádi za spolehlivého, pečlivého, otevřeného parťáka se smyslem pro humor – to samé můžeš čekat  

i od nás 😊 

• Základy HTML (náš editor textů je sice šikovný, ale ne dokonalý a sem tam musíme něco opravit) 

• Hodit se ti bude aktivní a prozákaznický přístup a pomůže ti i schopnost dobře komunikovat 

• Analytické myšlení/schopnost uvažovat v souvislostech 

• Zájem o nové technologie 

 

Na co dalšího se můžeš těšit najdeš na webu edenred.jobs.cz 

Specialista konfigurace benefitní 

Cafeterie – interní IT tým 

https://www.edenred.cz/produkty/online-reseni/edenred-benefity-cafe/zamestnanec

