Polska Sp. z o.o sp.k. to najczęściej wybierany partner SOLIDWORKS
w Polsce! SOLIDEXPERT to grono zaangażowanych i pełnych pasji osób, do których możesz
dołączyć również Ty!

DEVELOPER ERP
Miejsce pracy: Kraków

Zadania, jakie na Ciebie czekają:





Aktywny udział w realizacji projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP
Tworzenie dostosowanych funkcjonalności systemu ERP
Prowadzenie konsultacji technicznych z zakresu wdrażanych rozwiązań
Współudział w kreowaniu strategii i wizji rozbudowy Działu ERP

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:







Posiadasz kompetencje w zakresie rozwiązań ERP
Potrafisz myśleć analitycznie
Posiadasz doświadczenie w programowaniu, atutem będzie znajomość programowania
aplikacji typu ERP
Jesteś kreatywny, masz wiele pomysłów, szczególnie w obszarach biznesowych
Dobrze znasz język angielski
Cechuje Cię dokładność, pewność siebie, dobra organizacja czasu pracy oraz zaangażowanie
w realizowane projekty

Chcemy Ci zaoferować:









Umowę o pracę na pełny etat, od poniedziałku do piątku
Stabilną podstawę + bogaty system premiowy
Pracę w zespole doświadczonych i najlepszych specjalistów
Szkolenia zapewniające wdrożenie oraz podnoszenie kwalifikacji
Komfortowe warunki pracy w nowoczesnym
i dobrze zlokalizowanym biurowcu
Prywatną opiekę medyczną
Ubezpieczenie grupowe na życie
Kartę MULTISPORT

Złóż swoją aplikację wysyłając do nas CV
na adres praca@solidexpert.com
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę, w rozumieniu Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
Informujemy, że Administratorem danych jest SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej i
przyszłej rekrutacji. Pana/Pani dane będę przechowywane w bazie przez okres dwóch lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna do udziału w procesie rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym momencie.

