Centrum kompetencyjne w obszarze rozwiązań Microsoft Dynamics

Dołącz do naszego zespołu!
RETCON należy do wiodących na rynku firm zajmujących się wdrożeniami systemów ERP Microsoft Dynamics.
Naszymi Klientami są duże i średnie firmy z branż dystrybucyjnej, Retail, finansowej i produkcyjnej.
Interesujesz się systemami ERP i chcesz zdobyć wiedzę w zakresie programowania w języku programowania X++
stosowanym w systemie ERP Microsoft Dynamics AX? Szukasz doświadczenia, które pozwoli Ci nauczyć się
praktycznych umiejętności i zobaczyć, jak na co dzień pracuje się w sektorze IT? Jeśli tak, to zapraszamy Cię
do naszego zespołu do którego szukamy obecnie osób na stanowisko:

JUNIOR DEVELOPER ERP (WARSZAWA)
JAKA PRACA CZEKA NA CIEBIE
– zdobywanie praktycznej wiedzy przy budowie rozszerzeń w systemie Microsoft Dynamics AX,
– nauka programowania w języku X++ przy asyście doświadczonych developerów Ms Dynamics AX,
a wraz ze wzrostem samodzielności przydzielenie do projektu,
- współpraca z konsultantami biznesowymi ERP.

JAKIE MAMY WYMAGANIA
– dyspozycyjność przez minimum 20 godzin w tygodniu,
– odbywanie studiów dziennych lub zaocznych I lub II stopnia lub niedawne ukończenie studiów,
– znajomość podstaw programowania C#, .NET, mile widziana znajomość Ms SQL,
– co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– szczególnie ważne cechy to: wysoka motywacja do pracy, umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność,
komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu i umiejętność pracy przy wielu zadaniach.

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ
– możliwość zdobycia ciekawego i praktycznego doświadczenia przy realizacji interesujących projektów
informatycznych w systemie ERP Microsoft Dynamics AX,
– możliwość poszerzenia wiedzy praktycznej,
– współpracę z kompetentnym, kreatywnym i dynamicznym zespołem oraz twórczą i przyjazną atmosferę pracy,
– pakiet szkoleń technicznych w zakresie Microsoft Dynamics AX,
– narzędzia pracy,
– wynagrodzenie wzrastające wraz ze wzrostem samodzielności i doświadczenia.
Wymiar czasu pracy: ok. 20-40 h tygodniowo (szczegóły do uzgodnienia).
Wszystkich zainteresowanych współpracą z nami prosimy o przesłanie
swojej aplikacji na adres e-mail: sylwia.klukoszowska@retcon.pl lub kontakt
pod numerem telefonu: 570 530 641.

