Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

SAP BI Junior Consultant

Firma:

ArcelorMittal Polan

Numer oferty:

379

Data dodania:

11-07-2016

Pracodawca
Nazwa firmy

ArcelorMittal Polan

Adres

Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

E-mail

kariera3@arcelormittal.com

Telefon

664472431

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

SAP BI Junior Consultant
• Wsparcie procesów raportowania w obszarze środowiska SAP BI (on HANA)
• Analiza dokumentacji biznesowej, funkcjonalnej i opracowywanie dokumentacji
technicznej

Zakres obowiązków

• Planowanie i przeprowadzenie modyfikacji systemu w oparciu o zgłaszane wymagania
• Informowanie użytkowników o postępie prac i statusie aplikacji
• Monitorowanie procesu ładowania danych do hurtowni
• Uczestnictwo i współpraca z zespołem projektowym przez cały cykl tworzenia
oprogramowania

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe

Status kandydata

absolwent lub student V roku
- Minimum roczne doświadczenie na stanowisku inżyniera ds. testów
- Podstawowa wiedza o procesach biznesowych w przedsiębiorstwie

Obsługa komputera

- Znajomość procesów w przemyśle metalurgicznym
- Umiejętność programowania
- Znajomość cyklu życia oprogramowania
- Znajomość systemu SAP bądź innego system klasy ERP
- Znajomość baz danych
- Znajomość budowy i logiki działania hurtowni danych

Języki obce

dobry angielski
- Otwartość i chęć nauki nowych narzędzi technicznych wspierających proces
testowania
- Znajomość zagadnień IT / Chęć doskonalenia lub nauki programowania

Umiejętności, predyspozycje

- Umiejętność pracy w zespole
- Komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie
- Odporność na stres
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Warunki pracy

Jeśli ta oferta Cię zainteresuje i spełniasz wymagania tego stanowiska, prześlij swoją aplikację w j. angielskim (klika

do dnia 25.07.2016 https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e2c4c3b90e5b4419
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. Pozostałym osobom dziękujemy za zaintere
Wymagane dokumenty

Wszystkie aplikacje powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
rekrutacji i selekcji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych”. Podanie danych jest dobrow

przysługuje kandydatowi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych ozn
dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

nieokreślony

Godzinowy wymiar pracy

8h/dziennie

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
premia miesięczna

Inne świadczenia

dofinansowanie do posiłków
szkolenia zawodowe
szeroki pakiet świadczeń socjalnych

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą
Dodatkowe informacje
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31-07-2016
kariera3@arcelormittal.com

