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Infovide-Matrix SA jest wiodącym dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce. Do Grupy 

Kapitałowej Infovide-Matrix należą firmy Infovide-Matrix, CTPartners, DahliaMatic, one2tribe 

i Solver. Istniejemy na rynku od ponad 20 lat i należymy do pierwszej 10. dostawców usług IT 

w Polsce. Jesteśmy liderem wśród firm świadczących usługi konsultingu IT i rozwiązań IT na 

zamówienie. W swej działalności wspieramy największe przedsiębiorstwa i instytucje publiczne 

w przeprowadzeniu złożonych zmian i transformacji, przynoszących Klientom wymierną wartość 

biznesową. Realizujemy usługi łącząc wiedzę i doświadczenie ekspertów branżowych 

i technologicznych, bazując na najwyższej klasy światowych standardach i metodykach. Posiadamy 

referencje we wszystkich kluczowych sektorach rynku: telekomunikacji, bankowości, 

ubezpieczeniach, administracji publicznej, przemyśle i energetyce. Zespół Grupy liczy obecnie ponad 

800 specjalistów, od stycznia 2007 r. Infovide-Matrix SA jest notowana na GPW w Warszawie. 

  

Obecnie do Zespołu DahliaMatic szukamy osób na stanowisko: 

Młodszy Analityk Biznesowy 

Miejsce pracy: Warszawa 

  

Do Twoich zadań będzie należeć: 

 udział w prowadzonych przez zespół projektach analitycznych i wdrożeniowych systemów 

informatycznych, w tym wykonywanie prac analitycznych pod nadzorem starszego 

konsultanta; 

 dokumentowanie wymagań; 

 testowanie systemu zgodnie z dokumentem specyfikacji systemu; 

 asysta przy testach użytkowników końcowych; 

  

Do współpracy chcielibyśmy zaprosić: 

 studentów ostatnich lat lub i absolwentów; 

 potrafiących analitycznie myśleć; 

 z dobrą znajomością Excela; 

 ze znajomością UML, MS Visio lub Enterprise Architect;  

 dyspozycyjnych; 
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 z komunikacyjną znajomość angielskiego w mowie i piśmie; 

 dostępnych na minimum 4/5 etatu (4 dni w tygodniu). 

 

Bardzo dużym atutem będzie akademickie doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP np. 

Microsoft Dynamics NAV. 

  

Co możemy Ci zaoferować? 

 Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. 

 Możliwość rozwoju osobistego. 

 Udział w realizacji nowatorskich projektów informatycznych. 

 Możliwość współpracy z zespołem doświadczonych analityków i wdrożeniowców. 

 Szansę na podniesienie swoich kwalifikacji.  

 Atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od poziomu posiadanych umiejętności. 

 Bezpłatną opiekę medyczną. 

  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@dahliamatic.pl 

  

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli o następującej treści: \"Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).\" 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 


