
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 spotkać się w jednym z klubów fitness dostępnych w pakiecie Z przedstawicielami każdej z grup możesz się 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.

 Junior Analityk/Architekt 
rozwiązań biznesowych w Zintegrowanych Systemach Informatycznych

SIMPLE.ERP

• minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych systemów ERP 
• znajomość rozwiązań klasy ERP, CRM, workflow, business intelligence
• znajomość SQL, skryptów VBS
• wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw 
• wyższe wykształcenie 
• prawo jazdy kat. B

Do naszego zespołu szukamy doświadczonych konsultantów, 
wdrożeniowców systemu klasy ERP, którzy chcą spojrzeć na system 
z szerszej perspektywy. Nauczyć się Systemu, jego logiki działania  
i tworzyć samodzielnie architektury rozwiązań biznesowych dla 
Klientów.

Jeśli jesteś doświadczonym konsultantem i masz ambicje 
na więcej, zapraszamy.

Proponujemy ciekawą pracę ze wskazaną ścieżką rozwoju, Proponujemy ciekawą pracę ze wskazaną ścieżką rozwoju, 
zapewniamy współpracę z doświadczonymi ekspertami 
z dziedziny budowania rozwiązań.

Czego wymagamy:

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. 

• Wdrażanie funkcjonalności systemu SIMPLE.ERP w strukturach  organizacyjnych Klientów 
zgodnie z założoną pracochłonnością,  jakością, zakresem i terminem. 
• Wsparcie architektów/analityków w tworzeniu rozwiązań  biznesowych na różnych etapach 
życia projektu.
• Poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji o znajomość logiki  działania kolejnych modułów 
systemu, celem  nabycia umiejętności tworzenia architektury rozwiązań biznesowych dla 
naszych Klientów.

Sprawdź czym będziesz się zajmować:

Jakich kompetencji oczekujemy?

• zdolności analityczne (prowadzenie analiz funkcjonalnych/biznesowych)
• otwarte myślenie i umiejętność kreowania rozwiązań
• umiejętność budowania koncepcji rozwiązania
• umiejętność prezentacji rozwiązań oraz prowadzenia szkoleń i pokazów
• umiejętności komunikacji i pracy w zespole
• zdolności organizacyjne, skuteczność i pasja w działaniu 
•• kreatywność, samodzielność, proaktywność
• dyspozycyjność 
• odporność na stres 


