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Ponad 18 lat temu wystartowaliśmy jako niewielki startup z pomysłem na usprawnienie magazynów i dystrybucji
w Polsce. Sztuczna inteligencja, sieci neuronowe i algorytmy genetyczne, to nasza codzienność – a dopiero się
rozpędzamy. Stworzyliśmy narzędzia, które wynoszą na orbitę e-commerce dziesiątki największych firm w Polsce.
To właśnie nas Microsoft wybrał na jednego ze swoich pierwszych polskich partnerów dla rodziny Dynamics,
a następnie docenił jako pierwszą polską firmę nagrodą Microsoft Pinnacle Award. Dzisiaj nasza Załoga
potrzebuje wsparcia. Ilość wyzwań, jakie stawia przed nami rynek, sprawia, że nawiązaliśmy z Tobą kontakt.
Obecnie znacznie zwiększamy zatrudnienie i szukamy błyskotliwych profesjonalistów na stanowisko:

Młodszy(a) Konsultant(ka) ds. Logistyki
Logistics Consultant
Miejsce pracy: Kraków

Zadania jakie będziesz wykonywać:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi systemu,
Opracowywanie analiz wdrożeniowych i projektu rozwiązania,
Prowadzenie konsultacji merytorycznych,
Obsługa bieżąca i utrzymanie (serwis) istniejących wdrożeń,
Rozwój systemu wdrożonego u Klienta
Konfigurowanie systemów u Klientów i wykonywanie konfiguracji zdalnie,
Przygotowywanie prezentacji lub oferty u Klienta oraz dokumentacji powdrożeniowej i projektowej.

Wymagania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wykształcenie kierunkowe
Podstawowa znajomość merytoryki z zakresu logistyki zakupów, sprzedaży i produkcji,
Zaangażowanie w podnoszenie własnych kompetencji,
Umiejętność efektywnego zarządzania swoim czasem pracy,
Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,
Umiejętność analitycznego myślenia,
Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych,
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (listening, speaking),
Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
Prawo jazdy kat. B.

Dodatkowymi atutami będą:
▪
▪

Doświadczenie na stanowisku konsultanta w zakresie wdrożeń systemów IT, szczególnie z obszaru
logistyki,
Doświadczenie (w tym praktyki, staże) w realizacji projektów wdrożeniowych systemów ERP/WMS.

Oferujemy:
▪
▪
▪
▪

Wyjątkową atmosferę pracy i Zespół nietuzinkowych, kreatywnych osób,
Możliwość stałego podnoszenia umiejętności przy wsparciu członków Zespołu,
Możliwość uczestnictwa w szkoleniach zawodowych,
Możliwość rozwoju zawodowego pod okiem wykwalifikowanych specjalistów,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi firmy Microsoft (w tym MS Dynamics AX),
Możliwość uzyskania certyfikatów Microsoft,
Stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
Ubezpieczenie na życie opłacane przez Pracodawcę,
Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej i do programu Benefit MultiSport,
Możliwość podjęcia pracy „od zaraz”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres : praca@navigal.eu
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