Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

SAP MM Junior Consultant (P2P)

Firma:

ArcelorMittal Polan

Numer oferty:

381

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 MM Junior Consultant (P2P)
Main activities:
• Will work to support ERP Procure-to-Pay business processes
• Will work in a team and participate in end to end implementation planning including
project management, issue management, communications and change management meeting PMO
standards
• Will participate in deployment of solutions, including requirements definition,

Zakres obowiązków

processes re-engineering, design, and development, and documentation, production support
of new functionality.
• Will work to provide analysis and requirements to the ABAP Development in the Delivery
Centre area as it pertains to customization while following standard practices.
• Will work configure ERP solutions for identified gaps in functionality and business
process.
• Will participate in design reviews and business model matching sessions.
• Strong written, interpersonal and communication skills

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe

Status kandydata

absolwent lub student V roku

Obsługa komputera
Języki obce

dobry angielski
• Understand (or some experience with) SAP Procure-to-Pay processes
• Understand (or some experience with) ERP transactional and/or configuration
• Understand PTP functional area
• Interest in SAP Purchase to Pay (P2P), desire to obtain more functional knowledge of
Procure to Pay process
• Some background of Data integration (non-SAP to SAP and SAP to SAP)

Umiejętności, predyspozycje

• Configuration experience across SAP-MM module including Purchase Requisitions,
Purchase Orders, Pricing Conditions, Output Conditions and other Procurement related
objects.
• Eager to learn
• Team player
• Customer orientation
• Good written and verbal skills
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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
szeroki wachlarz świadczeń socjalnych

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

31-07-2016

Sposób kontaktowania się
z firmą

kariera3@arcelormittal.com

Dodatkowe informacje
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