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

Młodszy Kierownik Projektów

Miejsce pracy: Wrocław

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 .

W pierwszym okresie pracy jako Młodszy Kierownik Projektów będziesz:

• uczestniczył w spotkaniach z klientami 
• przysłuchiwał się negocjacjom 
• uczestniczył w planowaniu projektów wewnętrznych i zewnętrznych 
• pomagał w realizacji i kontroli bieżących prac związanych z prowadzonymi projektami 

Docelowo zadaniami Kierownika Projektów będzie:

• kierowanie projektami wdrożeniowymi systemu klasy ERP Sente S4 u nowych klientów 
• koordynowanie prac zespołów projektowych Sente, klientów, poddostawców 
• odpowiedzialność za zarządzanie zakresem, budżetem harmonogramem projektu, zobowiązaniami

kontraktowymi 
• czynny udział w rozwijaniu metodyki prowadzenia projektów Sente 
• odpowiedzialność za tworzenie i utrzymanie relacji z klientami 
• odpowiedzialność za rozliczanie projektów 
• współpraca z Działem Sprzedaży w zakresie planowania projektów 
• pomoc przy negocjacjach z klientami (umowy, harmonogramy, warunki płatności, terminy) 
• dbanie o realizację planów finansowych i rentowność projektów 

Zapraszamy do współpracy, jeśli:

• masz doświadczenie zawodowe związane ze współpracą, koordynacją prac z klientem 
• posiadasz wykształcenie wyższe (najchętniej kierunki ekonomiczne i pokrewne) 
• jesteś otwarty na nowe wyzwania, lubisz inicjować działania i chętnie próbujesz nowych metod i 

idei 
• potrafisz budować i podtrzymywać pozytywne relacje, promować i budować entuzjazm oraz 

efektywnie współpracować w zespole 
• cechujesz się odpowiedzialnością, rzetelnością, zaangażowaniem oraz odpornością na stres 
• posiadasz dobrze rozwinięte zdolności analityczne i negocjacyjne oraz umiejętność organizowania

i planowania 
• jesteś otwarty na wyjazdy służbowe oraz jesteś czynnym kierowcą (warunek konieczny) 
• dodatkowym atutem będzie posiadana wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 

Co zyskujesz dołączając do naszego zespołu?

• doświadczenie poprzez udział w bieżących i nowych projektach oraz ścieżkę rozwoju w obszarze 
kierowania projektami 

• pomoc merytoryczną i mentoring ze strony doświadczonego kierownika projektów, szkolenie oraz
przygotowanie do uzyskania certyfikatów 



• rozwojowe stanowisko pracy dające możliwość samorealizacji w ciekawych i niestandardowych 
projektach wdrożeniowych 

• różnorodny zakres zadań, który pozwoli Ci stale poszerzać swoje umiejętności 
• poczucie, że robisz coś ważnego, posiadasz dużą niezależność działania i masz wpływ na efekty 

końcowe 
• możliwość elastycznego czasu pracy 
• system kafeteryjny obejmujący m.in. kartę Multisport Benefit, prywatną opiekę medyczną, bilety 

do kina oraz wiele innych atrakcji 

Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem formularza: http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201603001

Dołącz do naszego zespołu i zobacz, jak pasjonująca może być praca!
Wszystkie aplikacje będą przez nas traktowane jako poufne. Skontaktujemy się z Tobą, by poinformować

Cię o naszych decyzjach dotyczących rekrutacji. 
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