ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa
ul. Jędrzejowska 79 c
tel./fax 041 38 81 000
ZPUE S.A. od 31 lat działa w sektorze elektroenergetycznym. W fabrykach, biurach sprzedaży
w kraju i za granicą zatrudniamy 2300 osób. Jesteśmy liderem w segmencie produkcji
kontenerowych stacji transformatorowych. Oferujemy rozwiązania dla elektroenergetyki
i przemysłu tworząc nową jakość na rynku.
Do naszego zespołu poszukujemy osób z doświadczeniem, które wezmą udział w jednym
z największych projektów wdrożeniowych systemu SAP S/4HANA w Polsce
Szukamy pracowników na stanowisko:

Konsultant SAP
Miejsce pracy: Włoszczowa



Zakres odpowiedzialności:



Udział we wdrożeniu systemu SAP, koordynowanie procesów oraz wsparcie użytkowników
wewnętrznych;
Współpraca z biznesem w definiowaniu procesów biznesowych;
Konfiguracja systemu SAP, testowanie, implementacja rozszerzeń funkcjonalnych;
Rozwiązywanie bieżących problemów w funkcjonowaniu systemu ERP.





Wymagania:













Min. 3 lata doświadczenia w pracy projektowej i jako konsultant SAP (doświadczenie w firmie
produkcyjnej będzie dodatkowym atutem);
Udział we wdrożeniu jednego z modułów:
- SAP PP, PP/DS, MES, QM
- SAP MM, EWM, PM,
- SAP FI, FI-AA, CO, PS
- SAP SD, CRM, CS
- SAP Basis
Nastawienie na realizację celów, wysokie poczucie odpowiedzialności;
Doświadczenie i umiejętność prowadzenia szkoleń i prezentacji technicznych;
Zdolność do radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych oraz umiejętność skutecznego im
zaradzania;
Dobra znajomość języka angielskiego;
Prawo jazdy kat. B.

Mile widziana :





Dobra znajomość zagadnień integracji systemów;
Wykształcenie wyższe informatyczne;
Znajomość zasad programowania ABAP;
Zdolności analitycznego myślenia;



Mile widziane certyfikaty potwierdzające znajomość rozwiązań SAP.

Oferujemy:






Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
Możliwość pracy na okres projektu, umowa B2B;
Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
Możliwość rozwoju zawodowego;
Niezbędne narzędzia pracy.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Oferty prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@zpue.pl
tel.41 38 81 243
Prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych przez ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zostałem
poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. ”.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

