DahliaMatic Sp. z o.o. jest jedną z największych polskich firm w zakresie rozwiązań IT oraz wchodzi
w skład Grupy Kapitałowej Asseco. 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 osoby na stanowisko:

Analityk / Konsultant Funkcjonalny
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:









Analiza wymagań i procesów biznesowych
Udział w projektach wdrożeniowych systemów klasy ERP
Przygotowywanie specyfikacji biznesowych, implementowanych przez zespół programistów
Konfiguracja i testy aplikacji
Działanie we współpracy z zespołem technicznym
Tworzenie dokumentacji analitycznej
Bieżące wsparcie klientów, rozwiązywanie problemów, obsługa zgłoszeń serwisowych
Prowadzenie szkoleń dla użytkowników

Wymagania:







Wykształcenie wyższe techniczne, ścisłe lub ekonomiczne (dopuszczalne ostatnie lata
studiów)
Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia
Samodzielność i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków
Umiejętności pracy zespołowej oraz zdolności interpersonalne
Umiejętność pracy pod presją czasu i określonych terminów
Angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie B1/B2

Mile widziane:




Znajomość podstaw rachunkowości lub zagadnień z dziedziny produkcji/logistyki
Znajomość SQL
Udział w projektach wdrożeń systemów klasy ERP będzie dodatkowym atutem

Oferujemy








Stabilne zatrudnienie w jednej z czołowych firm branży IT w Polsce
Atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od poziomu posiadanych umiejętności
Udział w realizacji różnorodnych projektów informatycznych u klientów z wielu branż
Współpracę z doświadczonymi specjalistami i stały rozwój kwalifikacji zawodowych
Możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy
Duży zakres samodzielności oraz przyjazną i nieformalną atmosferę pracy
Prywatną opiekę medyczną Lux Med oraz kartę sportową MultiSport

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@dahliamatic.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez DahliaMatic Sp. z o.o. 02-640 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
Uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest DahliaMatic Sp. z o.o. 02-640
Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, dalej: „Administrator”.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w rekrutacji. Przekazane dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane nie będą
przetwarzane.
3. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniesienie żądania usunięcia danych
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
6. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

