
(Młodszy) Specjalista ds. Aplikacji Biznesowych [Wrocław]

Jesteśmy  zespołem,  który  wspiera  rozwój  wrocławskiego  klienta  –  intensywnie
rozwijającej się grupy kapitałowej. Nasza praca przyczynia się do usprawnienia i przyspieszenia
procesów  biznesowych.  Dobrze  rozumiemy  sytuację  biznesową  klienta  i  wspólnie  z  nim
rozwijamy system, który optymalizuje i ułatwia realizację zadań wielu osób z różnych obszarów
funkcjonowania organizacji. Odpowiadamy m.in. za rozwój systemu ERP, integrację z serwisami
www,  utrzymanie  infrastruktury  sprzętowej.  Opracowujemy  rozwiązania  zarówno  dla  rynku
polskiego,  jak i  zagranicznego.  Pracujemy w metodyce SCRUM i  realizujemy pomysły wraz z
Product Ownerami ze strony klienta.

Jeśli  chcesz rozwijać zaawansowaną, ciekawą aplikację biznesową, jednocześnie pracować w
różnych  technologiach  oraz  uzyskać  wiedzę  ekspercką  z  danego  obszaru  biznesu  –  stań  się
częścią naszego zespołu!

Co będzie należało do Twoich zadań?
• weźmiesz udział w rozwoju systemu ERP Sente S4 pod kątem wymagań klienta 
• będziesz uczestniczył w realizowaniu i projektowaniu dedykowanych rozwiązań dla 

naszego klienta 
• będziesz współpracował z klientem w zakresie usług wsparcia, prowadzenia szkoleń i 

warsztatów, asysty u klienta 
• będziesz zaangażowany w realizację zadań zgodnie z metodyką SCRUM 

Do efektywnego realizowania zadań na tym stanowisku niezbędna jest:
• dobra znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL 
• mile widziana będzie znajomość C# i C++ oraz wiedza merytoryczna z zakresu 

zarządzania przedsiębiorstwem (logistyka, gospodarka magazynowa i księgowość) 

Zapraszamy do Sente:
• Poznasz doskonałą atmosferę w pracy 

Wiemy, jak ważna jest atmosfera w pracy i możliwości rozwoju. Dzięki dobrej komunikacji i 
wsparciu doświadczonych specjalistów, będziesz mógł uczyć się na swoich sukcesach. Podczas 
pierwszych dni Twojej pracy przejdziesz cykl różnorodnych szkoleń, jak również otrzymasz 
wsparcie ze strony bardziej doświadczonych kolegów z zespołu.

• Otrzymasz różne możliwości rozwoju 

100% naszych kierowników wywodzi się spośród specjalistów z Sente. Możesz rozwijać się na 
ścieżce specjalistycznej, zdobywając wiedzę merytoryczną o tym, jak funkcjonują polskie firmy. 
Możesz stać się cenionym ekspertem w danym obszarze, a dodatkowo poznasz obszar 
konsultingu.

• Będziesz tworzył innowacyjne rozwiązania 

Pracujemy w zespole. Podczas spotkań SCRUMowych 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.



• 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 oraz oczywiście odpowiedni sprzęt do pracy to standard. 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/Step1/201608001
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