
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.

Konsultant ds. wdrożeń

SIMPLE.ERP

Analiza wymagań Klienta oraz kreowanie wizji produktu 
na podstawie określonych potrzeb

Prowadzenie dokumentacji wdrożeniowej

Konfiguracja produktu wg potrzeb Klienta

Szkolenia użytkowników końcowych

Wsparcie merytoryczne i informatyczne dla Klientów

Startowe zasilanie wdrażanego systemu danymi Klienta Startowe zasilanie wdrażanego systemu danymi Klienta 
– migracje danych

• Znajomość relacyjnych baz danych – MS SQL, MySQL
• Praktyczna umiejętność tworzenia zapytań w języku T-SQL
• Zdolność analitycznego myślenia
• Umiejętność przekazywania informacji w przystępny sposób
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność poszukiwania rozwiązywania zaistniałych problemów
•• Samodzielność
• Odporność na stres
• Prawo jazdy kat B

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. 

Mile widziane:

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• Doświadczenie w kontaktach z Klientem (szczególnie w zakresie usług informatycznych)
• znajomość narzędzi i metodyk wspomagających zarządzanie projektem (Jira, Scrum)
• Znajomość języka HTML
• Znajomość narzędzi raportowych np. jasper reaports


