Łódź

Kim jesteśmy?
Grupa LSI Software S.A. jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów
detalicznego, gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality), oprogramowania do obsługi obiektów
rekreacyjno-sportowych, a także systemu dla sieci kin.

+250

pracowników

2

spółki zagraniczne

+22 000

28

klientów

lat na rynku

Dołącz do naszego teamu!
Realizujemy projekty dla najbardziej rozpoznawalnych Klientów na rynku. Jesteśmy grupą
profesjonalistów. W pracy jesteśmy kolegami, a Grupa Kapitałowa LSI Software to miejsce
w którym dobrze się pracuje. Mamy realny wpływ na działanie firmy – na wygląd produktów
oraz relacje z Klientem. Dla nas ważna jest otwarta komunikacja, do każdego możesz wejść
z prośbą o wskazówkę, radę, z pomysłem i na dobrą kawę…

Zapraszamy Ciebie, jeśli:
Posiadasz znajomość podstawowych zagadnień z zakresu księgowości, kadrowo-płacowych.
Jesteś otwarty na poznanie i nauczenie się naszej autorskiej aplikacji.
Szkoliłeś/-aś i wspierałeś/-aś klientów w zakresie obsługi oprogramowania.
Wykazujesz się umiejętnością analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
Jesteś osobą sumienną, samodzielną oraz odpowiedzialną.
Twoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne są na wysokim poziomie.
Posiadasz wiedzę z zakresu obsługi serwerów MS Server, MS SQL Server w tym podstawową
znajomość języka T-SQL.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dodatkowymi atutami
będą:
▪
▪

Umiejętności i doświadczenie związane z wdrażaniem oprogramowania biznesowego
(np. księgowo-finansowego, płacowego).
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Będziesz odpowiadać za:
▪
▪
▪

Realizacje prac wdrożeniowych w obszarze oprogramowania ERP.
Wsparcie oraz szkolenie Klientów w zakresie obsługi oprogramowania.
Budowanie dobrych relacji z Klientami firmy.

Dbamy o:
▪ atmosferę i warunki
pracy

▪ Twój rozwój zawodowy

▪ Twoje zdrowie
i bezpieczeństwo

▪

wyjazdy integracyjne

▪

szkolenia

▪

Owocne Poniedziałki

▪

wyjścia zespołowe

▪

certyfikaty

▪

Pizza Day

▪

sekcje sportowe

▪

program Młodych Talentów

▪

Ok System

▪

salka z szezlongami

▪

▪

Lux Med

▪

własna sala kinowa

program Lider Wybiera
Rozwój
duże projekty polskie i
międzynarodowe

▪

▪

ubezpieczenie Aviva,
PZU

różnorodność technologii

▪

▪

pyszna kawa
i herbata

▪

elastyczne godziny
pracy

▪

duży parking

LSI Software S.A.
ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź

www.lsisoftware.pl

