SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA (ISOVER, WEBER, PAM, ECOPHON,
RIGIPS) ZATRUDNIA KOORDYNATOR SYSTEMÓW WSPÓLNYCH NA UMOWA NA CZAS
NIEOKREŚLONY NIEOKREŚLONY.
Data : 28/10/2016
Numer Referencyjny : 536498-16026250
Rodzaj umowy : Umowa na czas nieokreślony
Lokalizacja : Gliwice 44-100, PL
Czas trwania zamówienia : Nieokreślony
Poziom wykształcenia : Dyplom licencjata
Doświadczenie zawodowe : 1-2 lata
Opis Firmy :
GRUPA SAINT-GOBAIN, światowy lider na rynkach związanych z habitatem oraz budownictwem,
projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały budowlane, dostarczając innowacyjne produkty i rozwiązania
będące odpowiedzią na konieczność oszczędności energii oraz ochrony środowiska. Saint-Gobain to firma
nastawiona na ludzi, otwarta i stabilna, która oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz
organizacji na całym świecie.
Opis Pracy :
Czym się będziesz zajmował/a na tym stanowisku?
- Monitorowaniem dostępności i poprawność funkcjonowania systemu CRM
- Zapewnieniem poprawnego działania systemów WorkflowGen, Contman, MP2
- Tworzeniem procesów i rozwijaniem modułów lub aplikacji wspomagających procesy - Zapewnieniem
rozwoju powyższych systemów poprzez wdrażanie, analizowanie, proponowanie oraz wprowadzanie zmian
w systemie a także koordynację i kontrolę firm wykonujących modyfikacje.
- Kontrolą środowisk operacyjnych oraz serwerów baz danych w których w/w systemy pracują
- Uczestnictwem w projektach dotyczących analiz i wdrożeń nowych funkcjonalności

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy!
- Możliwość zatrudnienia w firmie, będącej jednym z liderów rynku materiałów budowlanych
- Pracę w dynamicznym zespole, gdzie inicjatywa i otwartość na zmiany są bardzo mile widziane
- Program szkoleń, nastawiony na samodoskonalenie i zdobywanie nowych umiejętności
- Atrakcyjne benefity m.in. opiekę medyczną dla pracowników oraz członków ich rodzin, świadczenia w
ramach funduszu socjalnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy
rekrutacyjne zatrudnione przez Saint-Gobain na potrzeby realizacji obecnego jak i przyszłych procesów
rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.) Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie
wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli
przetwarzania tych danych, w tym także prawo do ich poprawiania.
Pozadany profil :
Kogo szukamy? Osób, które cechują się:
- Doświadczeniem w pracy z systemami klasy CRM i/lub Workflow
- Doświadczeniem w analizach potrzeb biznesowych i modelowaniu procesów
- Doświadczeniem z w szeroko pojętej tematyce projektów IT
- Minimum podstawową znajomością obszaru MS SQL (TSQL, SSIS, SSRS)
- Mile widziane doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP i/lub interfejsami między systemami
- Znajomością języka angielskiego na poziomie min B2
- Wysoką kulturą osobistą;

- Umiejętnością pracy w zespole;
- Samodzielnością i zaangażowaniem w wykonywane działania;
- Odpowiedzialnością i dyspozycyjnością;
Aby zaaplikować : http://apply.multiposting.fr/jobs/6525/16026250

