Sente Systemy Informatyczne Sp. z. o. o. poszukuje pracownika na stanowisko Programista
Aplikacji Biznesowych
Projektujemy i wdrażamy zaawansowane rozwiązania informatyczne klasy ERP wspierające rozwój
i wzrost efektywności w firmach naszych Klientów. Od 2000 roku ponad 70 firm z branży
handlowej, produkcyjnej i usługowej wdrożyło system Sente. Klienci wybierają Sente ponieważ
realizowane przez nas projekty skoncentrowane są na poprawie efektywności i wyników naszych
Klientów.
Kogo poszukujemy do naszego zespołu?

Jeżeli posiadasz praktyczną wiedzę z zakresu baz danych SQL i umiejętność programowania – to
właśnie Ciebie szukamy!
Jak będziesz się rozwijał na tym stanowisku?

• Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych
wspierających prowadzenie biznesu
• Będziesz mógł rozwijać się w wielu obszarach: nie tylko jako programista, ale także jako
wdrożeniowiec, analityk i konsultant systemów ERP
• Będziesz miał możliwość poznania technologii i rozwiązań stosowanych w złożonych
systemach informatycznych klasy ERP
• Zostaniesz bardzo dobrym specjalistą w dziedzinie projektowania i tworzenia baz danych
Co zyskujesz dołączając do naszego zespołu?

Zobaczysz efekty swojej pracy
Organizujemy swoją pracę w taki sposób, by tworzyć unikalne rozwiązania przekładające się na
zadowolenie użytkowników i wyniki firmy naszego Klienta (oraz Twoje wynagrodzenie).
Poznasz doskonałą atmosferę w pracy i możliwości rozwoju
Wiemy, jak ważna jest atmosfera w pracy i możliwości rozwoju. Dzięki dobrej komunikacji i opiece
mentora, będziesz mógł uczyć się na swoich sukcesach, a nie błędach.
Będziesz tworzył innowacyjne rozwiązania
Pracujemy w zespole. Wspólnie dyskutujemy nad najlepszym rozwiązaniem dla naszego Klienta.
Programujemy korzystając z nowoczesnych narzędzi informatycznych. Wiemy jak ważne jest, by to
co powstanie było innowacyjne i najwyższej jakości.
Zapraszamy do Sente!

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób wynagradzania
To, w jaki sposób rozliczymy się, będzie zależało od Ciebie.
Możesz pracować w swoim rytmie
Wiemy jak ważne dla Ciebie jest rozwijanie Twoich zainteresowań i życie prywatne. Elastyczny
czas pracy pozwoli Ci pogodzić pracę z czasem spędzonym z przyjaciółmi i bliskimi.
Stabilność zatrudnienia

Stabilność zatrudnienia daje spokój. Jest to tak samo ważne dla Ciebie, jak i dla nas.
Otrzymasz od nas wszystko, co będzie Ci potrzebne do efektywnej pracy
Dla nas Twoja efektywność jest priorytetem. Wygodne biurko, kawa w nieograniczonej ilości,
wybór herbat, woda i inne napoje oraz oczywiście odpowiedni sprzęt do pracy to standard. Opieka
doświadczonego mentora pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. Dodatkowo będziesz mógł skorzystać z
systemu kafeteryjnego i wybrać m.in. kartę Multisport Benefit, prywatną opiekę medyczną,
ubezpieczenie na życie czy bilety do kina.

Zapraszamy do aplikowania poprzez formularz: http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201412002

