DahliaMatic Sp. z o.o. jest jedną z największych polskich firm w zakresie rozwiązań IT w naszym
regionie oraz wchodzi obecnie w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland. Od ponad 10 lat oferuje
swoim Klientom produkty oraz profesjonalne usługi IT m.in. z zakresu wdrożeń systemów ERP. Naszym
głównym atutem jest doświadczenie i specjalistyczna wiedza w zakresie wdrożeń wiodących na
świecie systemów ERP dedykowanych dla dużych oraz średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze
szczegółowe potrzeby oraz specyfikę Klientów, oferujemy usługi konsultingowo - wdrożeniowe w
zakresie rozwiązań SAP, Oracle oraz Microsoft Dynamics AX.

Obecnie do Zespołu DahliaMatic poszukujemy osób na stanowisko:
Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie projektem informatycznym z zakresu wdrożenia Microsoft Dynamics AX
Zarządzanie zakresem, budżetem i harmonogramem projektu
Nadzór nad realizacją projektu oraz kontrola jakości wykonywanych prac
Zarządzanie ryzykiem i zmianami w projekcie
Koordynacja prac zespołu i podwykonawców
Bieżące raportowanie stanu realizacji projektu
Nadzór nad tworzeniem dokumentacji projektowej

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

5-letnie doświadczenia przy bezpośrednim zarządzaniu dużymi wdrożeniami ERP, Microsoft
Dynamics AX
Znajomość obszaru finansów i logistyki (poparta projektami realizowanymi w tych obszarach)
Doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania projektami poparta certyfikatem
Doświadczenie w kontrolowaniu i zarządzaniu przebiegiem realizacji projektu – zgodnie z
przyjętą w projekcie metodyką i ustaleniami kontraktowymi
Utrzymanie relacji projektowych i rozliczeniowych z klientem
Zrozumienie kompletnego rozwiązania w kontekście całego przedsiębiorstwa
Umiejętność prowadzenia negocjacji z klientem
Dobrze rozwinięta umiejętność planowania, organizacji i rozwiązywania problemów

•
•
•
•

Umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do ścisłej współpracy ze stroną biznesową
Zdolności przywódcze, budowania i motywowania zespołu
Dbałość o rozwój konsultantów uczestniczących w projekcie
Dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od poziomu posiadanych umiejętności
Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Pracę przy różnorodnych, ambitnych projektach dla klientów z wielu branż
Prywatną opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę
Możliwość współpracy na zasadzie działalności partnerskiej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@dahliamatic.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez DahliaMatic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba
Daimlera 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji oraz wszystkich
przyszłych rekrutacji zgodnych z moim profilem zawodowym, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

