
Sente Systemy Informatyczne sp. z. o. o. poszukuje kandydata na stanowisko

Architekt rozwiązań informatycznych dla biznesu

Jesteśmy  firmą,  która  dostarcza  klientom  rozwiązania  informatyczne,  które  dają  przewagę
konkurencyjną. Nasi klienci nie traktują narzędzi informatycznych jako kosztu, ale są one dla nich środkiem do
poprawy  efektywności  swojej  firmy.  Nasz  zespół  tworzy  idealnie  dopasowane  rozwiązania  w  oparciu  o
sprawdzoną  platformę  biznesową.  Jeśli  chcesz  być  ekspertem  i  doradcą,  który  osiąga  sukces  osobisty
przyczyniając się do sukcesu innych – dołącz do nas!

Co będzie należało do Twoich zadań?
• Będziesz odpowiedzialny za projektowanie rozwiązań dla klientów 
• Będziesz uczestniczył w spotkaniach biznesowych 
• Weźmiesz udział w tworzeniu specyfikacji wymagań 
• Będziesz monitorował korzyści, jakie klienci osiągają z rozwiązań dostarczanych przez naszą firmę 
• Będziesz tworzył ciekawe rozwiązania dopasowane do klientów 
• Będziesz współpracował z zespołem wykonawczym 

Do efektywnego realizowania zadań na tym stanowisku niezbędne są:
• Znajomość relacyjnych baz danych 
• Dobra znajomość praktyk programistycznych (mile widziana znajomość: C++/C#) 
• Znajomość metodyki wytwarzania oprogramowania 
• Znajomość technik projektowania oprogramowania 
• Otwartość na wyjazdy służbowe 
• Chęć podejmowania nowych wyzwań i dążenia do ciągłego rozwoju 
• Silne nastawienie na osiąganie celu i wytrwałość w doprowadzaniu pracy do końca 
• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (rozmowy z klientami, umiejętność swobodnego 

działania w zespole) 
• Koncentracja na zadaniach, efektywne radzenie sobie z problemami, dociekliwość i umiejętności 

analityczne 
• Dodatkowym atutem jest wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz doświadczenie we 

wdrażaniu systemów klasy ERP 
• Mile widziana jest znajomość baz danych Firebird 

Gotowy na nowe wyzwania? Zapraszamy do Sente!
• Damy Ci dużą swobodę działania połączoną z odpowiedzialnością za rezultat 
• Pracujemy według najwyższych standardów po to, byś mógł być dumny ze swojej pracy 
• Z nami będziesz tworzyć rozwiązania, które przyczyniają się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa i 

są w obszarze Twoich zainteresowań 
• Zdobędziesz rozległą wiedzę biznesową 
• Będziesz zdobywał nowe doświadczenia pracując z różnymi klientami 
• Rozwiniesz posiadane kompetencje i umiejętności, aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty oraz 

staniesz się ekspertem w swojej dziedzinie 
• Oferujemy stabilne zatrudnienie – po okresie próbnym otrzymasz umowę na czas nieokreślony. 

Dodatkowo będziesz mógł skorzystać z systemu benefitów i wybrać spośród: karty Multisport Benefit, 
prywatnej opieki medycznej, biletów do kina oraz wielu innych atrakcji. 

Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem formularza: http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201607002 
lub wysyłając CV na adres praca@sente.pl
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