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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:

Programista(ka) Microsoft Dynamics Navision
Microsoft Dynamics C/AL Developer
Miejsce pracy: Kraków

Zadania jakie będziesz wykonywać:
▪
▪
▪
▪

Programowanie w Microsoft Dynamics NAV 2016/2017,
Rozwój systemu Microsoft Dynamics NAV 2016/2017 u obecnych klientów,
Udział we wdrożeniach systemów ERP/WMS,
Tworzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania:
▪
▪
▪
▪

Umiejętność programowania w C/AL w środowisku Navision 2016/2017,
Umiejętności programowania w AL w Business Central 365,
Podstawowa znajomość bazy danych MS SQL Server,
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
i swobodną komunikację.

Dodatkowymi atutami będą:
▪
▪

Znajomość technik tworzenia aplikacji mobilnych (Windows CE, Xamarin),
Doświadczenie w programowaniu C#.

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,
Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi firmy Microsoft,
Możliwość uzyskania certyfikatów Microsoft,
Stabilność zatrudnienia (umowa o pracę) na wysokopłatnym stanowisku,
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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