
 
SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp. k. to najczęściej wybierany partner 

SOLIDWORKS w Polsce! Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania 

CAD 3D - SOLIDWORKS, autoryzowanym dostawcą szkoleń i wsparcia technicznego. 

SOLIDEXPERT to Zespół zaangażowanych i pełnych pasji osób, do których dołączając, 

rozwiniesz swoje kompetencje i staniesz przed szeregiem wyzwań. 

ul. G. Zapolskiej 44 

30-126 Kraków 

 

office@solidexpert.com 

 

tel. +48 12 626 06 00 

fax. +48 12 626 00 92 
 

  

Prosimy o wysyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na 

adres praca@solidexpert.com 
 

Informujemy, że wysłanie przez Pana/Panią aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aktualnej i przyszłej rekrutacji przez 

SOLIDEXPERT POLSKA Sp.z o.o. Sp. k. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych... dalej RODO  /Dz. Urz. UE L 119, str 1/.  

 

 KONSULTANT WDROŻENIOWY MICROSOFT DYNAMICS NAV 
Miejsce pracy: Kraków 

 
 Wyzwania jakie na Ciebie czekają  

•  Administrowanie i rozwój systemu MS Dynamics NAV 

•  Przeprowadzanie analizy potrzeb Klienta oraz konsultacji w zakresie systemu 

•  Udział w realizacji projektów wdrożeniowych MS Dynamics NAV 

•  Wsparcie przy dostosowywaniu rozwiązań do wymagań i specyfiki procesów biznesowych Klienta 

•  Prowadzenie szkoleń i doradztwa w ramach MS Dynamics NAV  

•  Wsparcie w realizacji procesów sprzedażowych 

 

 

•  Minimum 2 lata uczestniczyłeś we wdrażaniu systemów klasy ERP 

•  Nie są Ci obce podstawy rachunkowości 

•  Posiadasz kompetencje w zakresie rozwiązań MS Dynamics NAV (będzie to dodatkowy atut) 

•  Jesteś analitykiem, myślisz kreatywnie i chcesz się rozwijać 

•  W bardzo dobrym stopniu znasz język angielski  

•  Posiadasz prawo jazdy kat. B 

•  Cechuje Cię nienaganna kultura osobista, dokładność, dyspozycyjność, zaangażowanie oraz chęć 

zarówno do pracy w grupie, jak i samodzielnie 

 

Zgłoś się do nas jeśli 

Co otrzymasz w zamian 

•  Umowę o pracę na pełny etat w firmie o 16-letniej, ugruntowanej pozycji na rynku 

•  Atrakcyjne wynagrodzenie wzbogacone o system premiowy 

•  Profesjonalne szkolenia w kraju i za granicą, zapewniające podnoszenie kwalifikacji  

•  Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii 

•  Niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer) 

•  Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę MULTISPORT  

•  Towarzyszącą pracy PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ i dobrą kawę! 


