Impel Business Solutions to firma BPO/SSC z ponad 17 letnim doświadczeniem na rynku.

Obecnie do Działu Wdrożeń poszukujemy osoby na stanowisko:
Konsultant ds. wdrożeń i utrzymania systemów ERP
Osoba w roli Konsultanta będzie odpowiedzialna za:
• zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych Spółki,
• udział w projektach dotyczących modernizacji istniejących i wdrażania nowych systemów informatycznych
(wewnątrz i na zewnątrz organizacji),
• przygotowanie i migracja danych, bieżące wsparcie użytkowników,
• przygotowywanie nowych i modyfikacja istniejących raportów,
• konfiguracja oraz modyfikacja podległych systemów,
• szkolenie użytkowników końcowych,
• współpraca z biznesem w kontekście funkcjonalności narzędzi i systemów,
• optymalizacja procesów i wdrażanie rozwiązań systemowych,
• tworzenie bazy wiedzy, w tym dokumentacji wdrażanych zmian w systemach IT oraz procesach biznesowych.
Oczekiwania wobec Kandydatów:
 wykształcenie wyższe,
 doświadczenie we wdrażaniu i/lub utrzymaniu systemów biznesowych oraz klasy ERP,
 znajomość problematyki z obszaru finansowo-księgowego i/lub kadrowo-płacowego,
 znajomość metodologii zarządzania projektami,
 doświadczenie pracy na systemach zintegrowanych klasy ERP (Impuls EVO - mile widziane),
 znajomość podstaw SQL (mile widziana znajomość PL/SQL),
 doświadczenie współpracy z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 dobra znajomość MS Office,
 umiejętność tworzenia i zarządzania dokumentacją projektową/systemową,
 umiejętności organizowania i prowadzenia spotkań z klientem wewnętrznym oraz współpracującymi dostawcami.
Proponujemy:







pracę w największym holdingu spółek usługowych w Polsce;
możliwość rozwoju w sektorze BPO i Centrum Usług Wspólnych;
wdrożenie w obowiązki, szkolenia merytoryczne;
rozwój zawodowy, uczestnictwo w ciekawych zadaniach i projektach wewnętrznych;
dofinansowania do studiów, szkoleń, dostęp do firmowej biblioteki;
system kafeteryjny: dofinansowania do karty Multisport, ubezpieczeń, prywatnej opieki medycznej, posiłków
itp.

Znajdź ofertę i aplikuj przez: www.impel.pl/praca
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (RODO).

