
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 / Wdrożeniowiec 
ds. modułu HCM

Cele stanowiska:
Wdrożenie funkcjonalności systemu SIMPLE.HCM w strukturach organizacyjnych 
Klientów zgodnie z założoną pracochłonnością, jakością, zakresem i terminami.

SIMPLE.ERP

Analiza wymagań klienta. Uzgodnienie jak maja być realizowane,oczekiwane przez Klienta 
i zapisane w umowie funkcjonalności (w tym przygotowanie dokumentacji analizy).

Przygotowywanie harmonogramów prac wdrożeniowych.

Realizacja wdrożenia zgodnie z uzgodnionym harmonogramem,
zakresem i szacunkową czasochłonnością, a w tym:
- konfiguracja produktu HCM wg założeń i potrzeb klienta,
w tym migracja danychw tym migracja danych
- tworzenie rozwiązań dedykowanych dla Klientów
- prowadzenie szkoleń
- przygotowanie dokumentacji (notatki, testy, instrukcje
i inne wymagane w projekcie
- wsparcie klientów w eksploatacji systemu oraz testach,
- udział w spotkaniach
- udział w odbiorach prac- udział w odbiorach prac
- nawiązywanie i utrzymanie pozytywnych relacji z Klientami

Współpraca z innymi Konsultantami, Produkt 
Menadżerami, działami.

• Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych systemów
 informatycznych
• Znajomość rozwiązań klasy ERP, CRM, workflow, business intelligence
• Znajomość SQL, skryptów VBS
• Wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw

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. 

Moduł HCM jest nowoczesnym narzędziem zintegrowanym z systemem ERP, funkcjonuje w obszarach: 
portal pracownika, urlopy, delegacie, ewidencja i rozliczanie czasu pracy.

Jakich umiejętności poszukujemy:

• Zaangażowania, motywacji do pracy  
• Umiejętność pracy w zespole
• Zdolności organizacyjne i analityczne
• Skuteczność i pasja w działaniu, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres


