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Konsultant ds. wdrożeń SAP SRM/MM/ S/4HANA   

Miejsce pracy: Warszawa + biura Klientów 

Będziesz odpowiedzialny za: 

 Wsparcie międzynarodowych klientów PROFITII w obszarze Zakupów, 
 Projektowanie i prowadzenie wdrożeń rozwiązań SAP przez cały cykl projektu jako ekspert 

procesowy 
 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w ramach bieżącego wsparcia systemów SAP, 
 Stałą komunikację i współpracę z użytkownikami, analitykami biznesowymi, zespołami IT w 

celu określenia ich potrzeb, identyfikacji luk procesowych, ustalenia priorytetów i ciągłej 
poprawy efektywności dzięki rozwiązaniom SAP S4 HANA Sourcing & Procurement 

Nasze oczekiwania: 

 Umiejętności i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów biznesowych na różnych etapach 
procesu lub doradztwie we wdrażaniu narzędzi IT (od koncepcji do realizacji) 

 Minimum 2-letnie doświadczenie w projektowaniu, wsparciu i wdrażaniu usług  SAP, 
prowadzenie projektów w modułach SAP Sourcing & Procurement (szczególnie MM, SRM, 
Ariba) 

 Bardzo dobra znajomość modułów SAP SD, SRM lub MM  
 Znajomość innych obszarów SAP: HANA & S / 4HANA (moduł Sourcing & Procurement),  

będzie dodatkowym atutem  
 Biegła znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym, 
 Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem, 
  

Jako osoba posiadasz: 

 Umiejętność i chęć do pracy w zespole, jesteś otwarty i komunikatywny 
 Zorientowanie na klienta i jego sukces, umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych, 
 Chęć stałego rozwoju zawodowego 
 Bardzo dobre zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu i 

wyniku,  

Oferujemy: 

 Ciekawą i dynamiczną pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym przy realizacji 
projektów dla wiodących polskich i międzynarodowych firm, 

 Wsparcie i wymianę wiedzy zebranej przez nas podczas 9 lat pracy przy projektach w 
obszarze Zakupów 

 Współpracę w ramach bardzo zgranego i doświadczonego Zespołu, 
 Możliwość rozwoju zawodowego, intensywnych szkoleń i podróży służbowych 
 Atrakcyjne wynagrodzenie, bogaty pakiet socjalny i komfortową atmosferę pracy  

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji prowadzonego przez Profitia Management Consultants Mazurowski i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Profitia Management Consultants Mazurowski i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 58 . Dane 
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


