Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε
θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείοboutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.
Ο πελάτης μας είναι δυναμική εταιρία υποστήριξης μηχανογραφικών εφαρμογών
με πλούσιο πελατολόγιο. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας της
εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την
παρακάτω θέση, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(κωδ ΣΜΕ-20)

Ο ρόλος: Η αποτελεσματική επικοινωνία με το πελατολόγιο, η κατανόηση των
μηχανογραφικών αναγκών των χρηστών-πελατών και η αποτελεσματική
συνεργασία με το τμήμα μηχανογράφησης για την υλοποίηση των αναγκαίων
παραμετροποιήσεων και προσαρμογών του προγράμματος.
Προσόντα & Απαιτήσεις θέσης:
 Σπουδές σε εφαρμοσμένη πληροφορική με μεταπτυχιακές σπουδές σε
λογιστική/ελεγκτική ή το αντίστροφο. Πολύ καλός συνδυασμός γνώσεων
λογιστικής με πληροφοριακά συστήματα.
 Απαραίτητη εμπειρία 3 χρόνων σε καθήκοντα λογιστικής με χρήση ERP.
Επιθυμητή εμπειρία για 2 χρόνια τουλάχιστον είτε σε αντίστοιχη θέση
υποστήριξης συστημάτων σε άλλη εταιρία πληροφορικής είτε μηχανογραφικής
υποστήριξης in-house ως στέλεχος πληροφορικής
 Απαραίτητη καλή γνώση εταιρικών συστημάτων πληροφορικής ERP, κατά
προτίμηση του προγράμματος Galaxy της SingularLogic.
 Πολύ καλή γνώση λογιστικής, ελεγκτικής, εμπορικής διαχείρισης
 Γνώσεις σε δίκτυα VPN, βάσεις δεδομένων ORACLE/SQL, παραμετροποιήσεις, θα
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 Ικανότητα καθημερινής υποστήριξης ομάδας χρηστών
 Καλή γνώση Αγγλικών
 Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας, πρωτοβουλιών,
υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας
 Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
 Επαγγελματισμός και εστίαση στο αποτέλεσμα
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος),
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr
Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες πως κατά τη διαδικασία υποβολής
βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή
τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή
προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία.

Ολες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια
και επαγγελματισμό.

