
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.

Koordynator Zespołu Konsultantów
ds. ERP

SIMPLE.ERP

Planowanie pracy konsultantów w cyklu tygodniowym
z uwzględnieniem obciążenia i kompetencji

Weryfikowanie prawidłowości i jakości wykonanych prac,
zgodności z planem

Przeciwdziałanie zagrożeniom w obsłudze kluczowych klientów

Utrzymywanie dobrych relacji z klientami, zapewnienie ciągłości 
prowadzonego przez nich biznesuprowadzonego przez nich biznesu

Dbanie o rozwój członków zespołu, planowanie i organizowanie szkoleń

Dokumentowanie wykonanej pracy zgodnie ze standardami firmy

• Minimalnie 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• Budowanie zaangażowania i motywacji do pracy zespołu
• Rozwinięte zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne i pracy zespołowej
• Sprawne zarządzanie kolejkami zadań i zmianami priorytetów

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:

• Terminowość, dokładność, skuteczność i pasja w działaniu
• Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
• Wiedza o produktach i usługach opartych o systemy ERP
• Dyspozycyjność, odporność na pracę pod presją czasu
• Prawo jazdy kategorii B

Mile widziane:

• Doświadczenie w obsłudze projektów wdrożeniowych lub utrzymaniowych systemów ERP
• Dobra znajomość administracji Microsoft SQL Server, skryptów T-SQL i VBS/Python


