Jesteśmy prężnie rozwijającą się Spółką współpracującą z największymi
polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Specjalizujemy się w
realizacji wdrożeń w oparciu o technologię SAP. W związku z
dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko:

Młodszy Konsultant
ds. Wdrożeń SAP FI/CO
Nr ref: F01/07/16
Miejsce pracy: Warszawa
Przed Konsultantem stawiamy następujące zadania:
• Doskonalenie wiedzy w zakresie rozwiązań SAP w szczególności w modułach
finansowych,
• Analiza wymagań klienta, przyjętych zasad rachunkowości oraz procesów
zachodzących w przedsiębiorstwie,
• Tworzenie koncepcji biznesowej wdrożenia rozwiązań SAP,
• Konfiguracja systemów SAP, testowanie, implementacja rozszerzeń
funkcjonalnych,
• Tworzenie instrukcji użytkowników końcowych oraz szkolenia użytkowników,
• Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej,
• Uczestnictwo w prezentacjach systemu przed potencjalnymi klientami,
Od Kandydatów oczekujemy:
• Dwu, trzyletniego doświadczenia, jako użytkownik kluczowy/administrator lub
jedno, dwuletniego doświadczenia, jako konsultant zadaniowy w zakresie
wdrażania modułu FI lub CO systemu SAP.
• Doświadczenia wdrożeniowego w minimum jednym pełnym projekcie
wdrożeniowym modułu SAP Fi lub CO w roli konsultanta zadaniowego lub
użytkownika kluczowego/administratora.
• Umiejętności pracy zespołowej,
• Chęci do rozwoju w kierunku nowoczesnych narzędzi informatycznych,
• Wysokiej kultury osobistej, profesjonalizmu i zaangażowania,
• Gotowości do częstych wyjazdów służbowych,
• Dobrej znajomości języka angielskiego,
• Zaangażowania oraz samodzielności,
• Umiejętności pracy pod presją czasu i określonych terminów,
• Mile widziane umiejętności programowania w języku ABAP,
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Firma oferuje:
• Pracę w firmie rozpoznawalnej w branży wdrożeń SAP
• Uczestnictwo w projektach dla największych firm i organizacji w Polsce i poza
granicami kraju,
• Indywidualne wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie konfiguracji systemu
jak i metodyki wdrożeniowej u boku doświadczonych konsultantów,
• Pracę w siedzibie firmy (centrum Warszawy), możliwość pracy zdalnej – tzw.
homeoffice (na terenie całej Polski),
• Bardzo duże możliwości rozwojuw zespole profesjonalistów,
• Dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki,
• Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od wynikówpracy,
• Pozapłacowy system motywacyjny (Medicover, Multisport, nauka języków
obcych, itp.).
Zainteresowanych prosimy
referencyjnego na adres:

o

przesłanie

życiorysu,

z

podaniem

numeru

Abile Sp. z o.o.
e-mail: rekrutacja-finanse@abile.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacyjnego (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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