InfoConsulting Sp. z o.o. jest firmą konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych
dla przemysłu, administracji publicznej i firm usługowych.
InfoConsulting Sp. z o.o. tworzy zespół ponad 130 wysokiej klasy analityków, architektów i programistów.
Firma działa na terenie całego kraju, posiada biura w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu – dzięki
czemu może być blisko klientów, niezależnie od ich lokalizacji.

Obecnie do naszego Zespołu poszukujemy Kandydatów i Kandydatek na stanowisko:
Młodszy Konsultant ds. Utrzymania Systemu ERP – Stażysta
Miejsce pracy: Poznań

Do Twoich zadań podczas stażu należeć będą:
• Pomoc przy identyfikowaniu błędów i przygotowaniu poprawek systemu wspierającego
zarządzanie w zakresie kadr, płac, HR
• Wsparcie konsultantów w zakresie rozwiązywania bieżących problemów z aplikacją
• Parametryzacja systemu zgodnie z wymaganiami klientów
• Weryfikacja i testowanie przygotowanych rozwiązań
Jesteś odpowiednim kandydatem, jeśli:
• Jesteś studentem IV, V roku studiów lub absolwentem
• Jesteś osobą ambitną, otwartą i proaktywną
• Posiadasz zdolności analityczne oraz umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie
• Jesteś zaangażowany, nastawiony na rezultat i odporny na stres
• Lubisz pracę z ludźmi
• Dyspozycyjny do pracy w wymiarze min. 3/5 etatu, preferowany pełen etat
• Mile widziane będzie doświadczenie i/lub wiedza w obszarze systemów ERP, kadr, płac, HR
Co oferujemy:
• Wsparcie w ukierunkowaniu Twojej kariery
• Opiekę Mentora oraz pakiet szkoleń
• Płatny staż i możliwość zdobycia doświadczenia w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku
• Wsparcie zespołu profesjonalistów mobilizujących do podejmowania ambitnych wyzwań
• Przyjazne, nieformalne i elastyczne środowisko pracy
• Możliwość kontynuowania współpracy po okresie stażu – zależy nam aby zostali z nami
najlepsi
Zapraszamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@infoconsulting.pl do dnia 20.09.2017 roku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez InfoConsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie."

