SPC solutions, spol. s r.o., Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, Česká Republika

Popis pozice:

Samostatný programátor ERP systému pro dlouhodobé mezinárodní projekty
Jsme firma rodinného typu, která se na mezinárodním IT trhu pohybuje téměř 30 let. Našimi zákazníky
jsou firmy z regionu CZ/SK/DE/AT a CH.
Naše firma je dlouhodobým partnerem ERP systému proALPHA na evropském trhu a exkluzivním
partnerem pro Českou Republiku a Slovensko. ERP systém proALPHA pochází z Německa a vyznačuje se
precizností a spolehlivostí řízení výrobních a navazujících činností ve strojírenských a plastikářských
podnicích. Kromě implementačních projektů provádíme také vývoj oficiálních komponent pro českou a
slovenskou lokalizaci systému.
Pro náš úspěšný vývojový tým hledáme samostatného ERP Programátora, který bude mít na starosti
projekty nasazení a provozu systému proALPHA do výrobních oblastí (výroba, materiálové hospodářství,
nákup, odbyt, plánování, finanční účetnictví,…)
Potřebné dovednosti:
• chuť programovat a řešit úkoly z oblasti zpracování velkých dat
• snaha naučit se pracovat v prostředí PROGRESS (jazyk 4. generace pro zpracování velkého
množství dat, www.progress.com/openedge)
• zákaznický přístup k řešení problémů
Výhodou je:
Všechno ostatní, co již umíte ☺, jako například:
• znalost výrobních a logistických procesů
• znalost prostředí PROGRESS
• zkušenost s prací v mezinárodních programátorských týmech
• ochota rozvíjet jazykové znalosti nejen v oblasti programování (němčina, angličtina)
Nabízíme:
• zázemí stabilní, rodinné firmy, která je na trhu téměř 30 let
• perspektivu dlouhodobé spolupráce (někteří kolegové jsou s námi 25 let)
• možnost dalšího profesního rozvoje (v prostředí PROGRESS pracujeme od r. 1990, v prostředí
C#.NET od jeho počátků v r. 2000)
• postupné zapracování do procesů řízení výroby průmyslových podniků
• zahraniční služební cesty (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
• zajímavou práci na projektech, jejichž výsledek závisí především na Vašich schopnostech
• individuální, přátelský přístup
• místo výkonu práce ve Zlíně, práce na plný úvazek, neomezené sick-days
• flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domu
• stravenky, jazykové kurzy (AJ,NJ) na pracovišti
• příspěvky na penzijní pojištění
• špičkové IT vybavení (telefon, notebook...) i k soukromému využití
• na pracovišti káva, čaj a další nealkoholické nápoje zdarma
• nadprůměrné ohodnocení v rámci IT, důchodové spoření, bonusy navázané na výkon v projektech
nebo výkon firmy.
Pokud máte zájem o samostatnou, zodpovědnou práci na dlouhodobém projektu, zašlete svůj životopis
na: martin.sebesta@spc.cz, nebo volejte 604 201 162, obratem se Vám ozveme.
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