W Diehl: przyszłość jest w Twoich rękach!
Obecnie ponad 17 tysięcy pracowników tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne w pięciu dywizjach naszej korporacji: Metall, Controls, Defence, Aviation i Metering. Diehl
Controls jest czołowym, międzynarodowym producentem i dostawcą urządzeń sterujących dla sprzętów gospodarstwa domowego, wykorzystujących energooszczędne rozwiązania
oraz systemy komunikacji bezprzewodowej. Złóż aplikację w firmie Diehl i dołącz do grona osób tworzących fascynujące technologie. Znajdź z nami swoją wyjątkową scieżkę kariery
zawodowej w dobrze prosperującym oraz zorientowanym na przyszłość przedsiębiorstwie.
Do naszego zakładu produkcyjnego w Namysłowie poszukujemy:

Konsultant Biznesowy IT
Będziesz odpowiedzialny/a m. in. za:
Zarządzanie wdrożeniami dot. zmian w SAP wspólnie z korporacyjnym działem IT lub partnerami zewnętrznymi.
Wsparcie użytkowników: SAP ERP, BW, PP/DS, Splunk, Sharepoint i innych aplikacji.
Projektowanie ‘’Sharepoint workflows”, RPA.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla użytkowników.
Oczekujemy:
Wykształcenia wyższego (informatyka w biznesie, zarządzanie produkcją lub pokrewne);
Znajomości systemu SAP;
Doświadczenia w zarządzaniu projektami;
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
Podstawowej wiedzy o bazach danych;
Doświadczenia w projektowaniu Sharepoint i Nintex workflows;
Bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności oraz odpowiedzialności.
Oferujemy:

Elastyczny czas pracy;
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej organizacji;
Możliwość pogłębiania wiedzy (m.in.: szkolenia specjalistyczne oraz językowe);
Pakiety: medyczny, socjalny;
Możliwość pracy zdalnej;
Dopłaty do dojazdów,dofinansowanie do żłobka/przedszkola.
Jeżeli jesteś zainteresowany/a powyższym stanowiskiem i chcesz wykorzystywać swoje pomysły i umiejętności w międzynarodowym przedsiębiorstwie, prosimy o przesyłanie ofert w
j.polskim i j.angielskim na adres mailowy: rekrutacja.dc@diehl.com wpisując w tytule nazwę stanowiska lub poprzez „Job Portal” w zakładce „Kariera” na naszej stronie internetowej:
https://www.diehl.com/career/en/job-portal/job-offers/
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami!
W aplikacji prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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