®

ATMOTERM S.A. w Opolu działa na rynku polskim i europejskim od ponad 30 lat. Specjalizuje się w tworzeniu
profesjonalnych komputerowych systemów zarządzania informacjami środowiskowymi oraz w inżynierii środowiska.
®
ATMOTERM S.A. jest firmą z polskim kapitałem, której misją jest tworzenie, wdrażanie i outsourcing rozwiązań w zakresie
zarządzania jakością środowiska wspomagającego rozwój zrównoważony.

Myślisz o pracy dla wiodącej firmy świadczącej usługi w zakresie konsultingu oraz IT w branży ochrony
środowiska? Dołącz do zespołu ATMOTERM® S.A.

Analityk Procesów Biznesowych
Miejsce pracy: Opole
Oferujemy:




Stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w zakresie konsultingu oraz IT w branży ochrony
środowiska
Ciekawą i pełną wyzwań pracę
Możliwość rozwijania kompetencji

Główne zadania:





Analiza procesów i wymagań biznesowych Klienta
Tworzenie projektów rozwiązań informatycznych wspierających procesy biznesowe Klienta
Przygotowywanie specyfikacji funkcjonalnych na podstawie zebranych wymagań biznesowych Klienta
Bezpośrednia współpraca z Klientem oraz zespołem projektowym

Poszukujemy osób:








Z wykształceniem wyższym (Informatyka, Matematyka, Fizyka, Inżynieria Środowiska)
Posiadających wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia
Komunikatywnych, posiadających wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
Potrafiących współpracować w zespole
Zorganizowanych, sumiennych, samodzielnych w działaniu
Posiadających dobrą znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Outlook)
Posiadających czynne prawo jazdy kat. B oraz wykazujących gotowość do wyjazdów służbowych

Dodatkowym atutem będzie:








Doświadczenie na podobnym stanowisku
Znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania oraz notacji procesów biznesowych (np. UML, BPMN)
Znajomość HTML, CSS
Znajomość narzędzi analitycznych do zarządzania bazami danych (np. MS SQL)
Znajomość zagadnień zdalnego dostępu do systemów i aplikacji
Znajomość j. angielskiego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny i CV na adres e-mail:
rekrutacja@atmoterm.pl w temacie prosimy wpisać: Analityk Procesów Biznesowych - Imię Nazwisko.
Termin nadsyłania aplikacji: 18.10.2013
Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926)."

