
Sente Systemy Informatyczne sp. z. o. o. poszukuje kandydata
na stanowisko

Młodszy Specjalista ds. wdrożeń

Projektujemy i wdrażamy zaawansowane rozwiązania informatyczne klasy ERP 
wspierające rozwój i wzrost efektywności w firmach naszych Klientów. Od 2000 roku ponad 70 
firm z branży handlowej, produkcyjnej i usługowej wdrożyło system Sente. Klienci wybierają 
Sente ponieważ realizowane przez nas projekty skoncentrowane są na poprawie efektywności i 
wyników naszych Klientów. 

Jesteśmy zespołem, który projektuje i wdraża oprogramowanie wspierające zarządzanie 
obszarem logistyki, finansów i księgowości, relacji z klientami, gospodarki magazynowej.

W naszej codziennej pracy współpracujemy z klientami poprzez: analizę wymagań i potrzeb, 
projektowanie rozwiązań indywidualnych, konfigurowanie oraz stopniowe wdrażanie systemu.

Do planowania pracy używamy metodyki SCRUM oraz Kanban. W swojej pracy wykorzystujemy 
takie narzędzia jak: Git, Visual Studio, IBExpert.

Jeśli szukasz ciekawych wyzwań i chcesz pracować w zespole, który tworzy relacje oparte na 
partnerstwie – dołącz do nas!

Co będzie należało do Twoich zadań?
• Będziesz uczestniczył w spotkaniach analitycznych z klientami, projektowaniu rozwiązań 

oraz ich implementacji 
• Weźmiesz czynny udział we wdrożeniach oprogramowania u klienta 
• Poprowadzisz szkolenia dla użytkowników systemu 
• Będziesz zapewniał ciągłość funkcjonowania aplikacji do czasu zakończenia projektu 

Kogo poszukujemy do naszego zespołu?
• Absolwentów, studentów ostatnich lat lub specjalistów z dobrą znajomością relacyjnych 

baz danych i języka SQL (PL/SQL) 
• Mile widziana będzie podstawowa znajomość: 

• jednego z języków programowania: C++, C# 
• systemu Linux 
• systemu kontroli wersji Git 

• Dodatkowym atutem będzie wiedza merytoryczna z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem (finansów i księgowości, produkcji, logistyki itp.) 

Co oferujemy?
• Wybierz odpowiedni dla siebie sposób wynagradzania 

Sam możesz wybrać dogodną dla Ciebie formę zatrudnienia.

• Stabilność zatrudnienia 

Stabilność zatrudnienia daje spokój. Jest to tak samo ważne dla Ciebie, jak i dla nas.

• Różne ścieżki rozwoju 

Możesz rozwijać się zarówno w obszarze specjalistycznym, konsultingu jak i managerskim. 100%



naszych kierowników wywodzi się spośród specjalistów z Sente.

• Otrzymasz od nas wszystko, co będzie Ci potrzebne do efektywnej pracy 

Dla nas Twoja efektywność jest priorytetem. Wygodne biurko, kawa w nieograniczonej ilości,
wybór herbat oraz oczywiście odpowiedni sprzęt do pracy to standard. Opieka doświadczonego
mentora  pozwoli  Ci  rozwinąć  skrzydła.  Dodatkowo  będziesz  mógł  skorzystać  z  systemu
benefitów i wybrać spośród: karty Multisport Benefit, prywatnej opieki medycznej, biletów do
kina oraz wielu innych atrakcji.

Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem formularza:
http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201607001 

lub wysyłając CV na adres praca@sente.pl
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