JUNIOR SAP SUPPORT CONSULTANT - HR
Jsi absolvent/student s technickým vzděláním a zájmem o oblast HR?
Nabízíme příležitost stát se součástí profesionálního týmu, kde Tě čeká:
implementace SAP HR u nových zákazníků, která zahrnuje:
•
•
•
•
•

základní nastavení systému dle dodaného návrhu
komunikaci se zákazníkem (i v angličtině), zajištění podkladů
testování
přípravu projektové dokumentace
základní zaškolení u zákazníka

support stávajících zákazníků, který obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

prvotní analýzu zaslaných požadavků
ověření legislativního rámce
komunikaci se zákazníkem – specifikace zadání
návrh řešení, případně jeho realizace, testování
formulaci zadání pro programátora
komunikační rozhraní s externími systémy (docházkové systémy, FI SAP, cloudové
služby)
správu incidentů na SAP Support portále
správu uživatelů a oprávnění

K rychlému startu pro Tebe jistě budou výhodou tyto naše požadavky:
•
•
•
•
•

analytické myšlení, schopnost a chuť učit se
velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, důslednost
schopnost pracovat v týmu i samostatně
aktivní znalost anglického jazyka
ochota k občasnému cestování v rámci ČR

výhodou, ale ne podmínkou:
•
•
•

znalost SAP HR
znalost české mzdové problematiky a legislativy
praktické zkušeností s administrací systémů

Co můžeš očekávat Ty?
•
•

•
•
•
•

tým profesionálů, kteří rádi sdílí své zkušenosti a podporují týmovou spolupráci
důkladné zaškolení na pozici a ani potom Tě nenecháme zakrnět – máme
skvělého angličtináře a výuku přímo v kanceláři a další vzdělávání a rozvoj může
zajistit růst na vyšší pozici
pracovní smlouvu na dobu neurčitou a opravdu flexibilní pracovní dobu – pokud
Tvoje přítomnost v kanceláři není nutná, pracuj, kde se Ti líbí
sick days
zajistíme kvalitní pracovní prostředky
máme moderní kanceláře v dosahu MHD

•

pravidelně pořádáme firemní akce (lyže, rafty, večírky, pronájem sportoviště,
divadlo, akce pro děti)

Máš pocit, že právě takové pracovní prostředí hledáš? Rádi Tě osobně poznáme.

Požadované jazyky: Angličtina (Pokročilá), Čeština (Výborná)
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní
volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Firemní akce
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
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