Innowacyjność

Stabilność

Ludzie pełni entuzjazmu

Nasze produkty - urządzenie
Thermomix® i system
czyszczący Kobold pozwalają
klientom realizować codzienne
obowiązki w niecodzienny
sposób.

Ponad 50% pracowników pracuje
u nas dłużej niż 5 lat. Działalność
firmy wiąże się z bogatą - 130
letnią historią. W Polsce
jesteśmy od 1995 roku.

Społeczność ponad 8000
przedstawicieli, 170
pracowników
i 849 423 klientów.

SPECJALISTA DS. ZMIAN W SYSTEMACH IT (Demand Specialist)
Miejsce pracy: Wrocław
NASZE WYZWANIA DLA CIEBIE:
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

DOCENIAMY:

koordynacja wdrażania zmian biznesowych
w Systemach IT firmy Vorwerk Polska;

⚫

wsparcie wdrożeń Systemów IT prowadzonych
przez firmę Vorwerk International;

⚫

współpraca z pozostałymi działami firmy w ramach
prowadzonych prac analitycznych oraz wsparcie
w zakresie bieżących zgłoszeń systemowych;
zarządzanie uprawnieniami Użytkowników
wybranych Systemów IT firmy Vorwerk Polska;
współpraca z lokalnymi oraz globalnymi
dostawcami usług IT;

⚫

⚫

⚫

prowadzenie dokumentacji, w tym tłumaczenia z/na
język angielski.
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
preferowane kierunki: informatyka, zarządzanie;
minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku
związanym z koordynacją zmian w systemach IT;
wiedzę i umiejętności poparte doświadczeniem
w koordynowaniu projektów lub grupy zadań;
wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne komunikatywność, umiejętność nawiązywania
i utrzymywania dobrych relacji;
mile widziana znajomość zagadnień związanych
z tworzeniem specyfikacji wymagań systemowych
w organizacji IT;
bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office 365
(w szczególności Excel);
znajomość klasycznych i zwinnych metodyk
projektowych;

dokładność, profesjonalizm, dbałość o szczegóły
realizowanych zadań;
wysoką kulturę osobistą;
bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
w mowie i piśmie;
prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:
Elastyczne godziny pracy
w modelu hybrydowym

Umowa o pracę

Atrakcyjne wynagrodzenie

Wdrożenie do
przyszłych zadań
.

Przyjazna atmosfera wraz
z integracją, również
w świecie online ☺

Prywatna opieka medyczna
oraz ubezpieczenie grupowe

Lekcje
języka angielskiego

Narzędzia do pracy
.

Dofinansowanie do sportu
i kultury

Zapraszamy do wysłania swojego CV klikając „aplikuj teraz”.

APLIKUJ TERAZ

Odwiedź nasz
profil pracodawcy

