InfoSolutions Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi doradcze
i wdrożeniowe w zakresie systemów MIS, organizacji i optymalizacji produkcji oraz zaawansowanych
systemów kontroli produkcji dla branży poligraficznej. W związku z rozwojem, poszukuje do biura w
Warszawie pracowników na stanowisko:

Konsultant wdrożeniowy / Technolog poligraf
Nr ref.: KW/01/18/PRO
Opis stanowiska pracy
»»
»»
»»
»»
»»

Analiza i modelowanie procesów biznesowych oraz projektowanie rozwiązań dostosowanych
do potrzeb klienta
Konfigurowanie funkcjonalności systemu do wymagań klienta
Przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników systemu
Tworzenie dokumentacji wdrożeniowej
Bieżąca współpraca z działem rozwoju oprogramowania

Wymagania:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Wykształcenie wyższe preferowane w zakresie: poligrafii lub zarządzania produkcją
Znajomość zagadnień magazynowo - handlowych lub produkcyjnych
Doświadczenie w obsłudze procesu produkcyjnego produktów poligraficznych
Doświadczenie w obsłudze procesów zaopatrzeniowych lub sprzedażowych
Zdolności analityczne
Umiejętność pracy w informatycznych narzędziach wspomagających produkcję
Komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim
Prawo jazdy kategorii B

Dodatkowym atutem będzie:
»»
»»

Wiedza z zakresu baz danych oraz systemów klasy ERP
Znajomość zagadnień z zakresu produkcji opakowań sztywnych i giętkich

Oferujemy:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Interesującą i stabilną pracę w profesjonalnym zespole
Uczestnictwo w najbardziej innowacyjnych projektach dla branży poligraficznej
Możliwość uczestnictwa w projektach międzynarodowych
Szansę rozwoju zawodowego
Wynagrodzenie uzależnione od wyników i zaangażowania
Pakiet socjalny (Karta Multisport, angielski)

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV oraz listu
motywacyjnego z nr ref: KW/01/18/PRO na adres: rekrutacja@infosolutions.info.pl
Aplikacja powinna zawierać klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InfoSolutions Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InfoSolutions Sp. z o.o.
moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

