
Ciekawe środowisko pracy – spotkasz u nas dzielących się wiedzą ekspertów, którzy pracują w Simple 
niemal od początku jej istnienia, jak i młodych specjalistów, którzy z pozytywną energią podchodzą do 
każdego nowego wyzwania i projektu. 

Z przedstawicielami każdej z grup możesz się zmierzyć np. podczas zawodów w rzutki w firmowej strefie 
relaksu lub spotkać się w jednym z klubów fitness dostępnych w pakiecie multisport. A jeśli będziesz pilnie 
potrzebować konsultacji lekarskiej, skorzystasz z dostępnego dla pracowników pakietu medycznego 
i zapiszesz się online na wizytę u wybranego specjalisty. U nas masz również możliwość pracy zdalnej.

Konsultant ds. systemu SIMPLE.ERP
Kadry-Płace

SIMPLE.ERP

Definiowanie wymagań w zakresie rozbudowy systemu 
wg. potrzeb Klienta

Prowadzenie szkoleń

Obsługa zgłoszeń w zakresie serwisu 

Obsługa zapytań/helpdesk

Dokumentowanie wykonanej pracy zgodnie ze standardami firmy

• Wiedza merytoryczna oraz umiejętności praktyczne w minimum jednym z obszarów:
 kadry i płace, grafiki czasu pracy, finanse i księgowość
• Doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych lub usługach serwisowych systemu ERP
• Wiedza ogólna w zakresie działania rozwiązań klasy ERP, HCM, Business Intelligence 
• Doświadczenia w pracy z Microsoft SQL Serwer oraz znajomości T-SQL
• Dobra praktyczna znajomość zaawansowanych funkcji Excel

Jakich kompetencji oczekujemy?

Jesteśmy polską firmą obecną na rynku od 1988 roku. Nasze długoletnie doświadczenie i doskonała 
znajomość polskiego rynku sprawiają, że jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań dla uczelni, jednostek 
naukowo-badawczych oraz szpitali. Nasze rozwiązania zostały wdrożone ponad 3500 razy. Nasi eksperci 
pomogą Ci w poznaniu specyfiki branż, dla których tworzymy rozwiązania, by realizowane przez Ciebie 
prace odpowiadały na potrzeby naszych Klientów. 

Jakich umiejętności poszukujemy:

• Zaangażowanie, motywacja do pracy, skuteczność i pasja w działaniu, odporność na stres
• Umiejętność pracy w zespole
• Zdolności organizacyjne i analityczne 
• Prawo jazdy kat. B gotowość do podróży służbowych

Mile widziane:

• Znajomość obsługi systemów kadrowo-płacowych, HCM, HRM
• Znajomość języków skryptowych VBS.PYTHON

Wsparcie i konsultacje w zakresie wdrożonego systemu SIMPLE.ERP Personel 
w tym:


