Ref № HR-01/2018

Консултант поддръжка на HeRMeS® за гр. Варна
ТехноЛогика е водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна
дейност в сферата на информационните технологии: разработка на софтуер, консултантски
услуги, внедряване на информационни системи, провеждане на специализирано обучение.
Екипът на ТехноЛогика търси специалисти на позиция: Консултант поддръжка на HeRMeS®
ИЗИСКВАНИЯ:
» Работи като част от екип по поддръжка на софтуер за управление на човешки ресурси
HeRMeS;
» Консултира клиентите на компанията във връзка с използването на софтуера;
» Дава предложения за развитие на софтуера;
» Извършва настройки в HeRMeS, които съответстват на съгласуваните с клиента изисквания;
» Изготвя тестови сценарии, тества функционалности на системата и отстранява възникнали
грешки;
» Изготвя потребителски инструкции за работа;
» Поддържа внедрените софтуерни решения при клиентите.
ИЗИСКВАНИЯ:
» Опит в работата със софтуер за управление на човешки ресурси;
» Отлична компютърна грамотност – MS Office приложения;
» Познаване на трудово-правното законодателство;
» Добро ниво на владеене на английски език – говоримо и писмено;
» Отлична езикова култура;
» Аналитично мислене, прецизност, отлични комуникативни умения, високо ниво на лична
организираност.
ЗА ПРЕДИМСТВО СЕ СЧИТА:
» Опит във внедряване на софтуер за УЧР;
» Образование в областите: информационни технологии, компютърни науки, човешки
ресурси, управление;
» Опит с база данни.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
» Възможност да сте част от екипа на голяма софтуерна фирма с утвърден имидж на надежден
и компетентен доставчик на клиентски софтуер;
» Работа в мотивираща и приятна работна среда;
» Участие в развитието на водещ софтуер за управление на човешките ресурси на българския
корпоративен пазар;
» Запознаване с практиките по управление на човешките ресурси на водещи компании;
» Професионално обучение според личния потенциал и нужди на компанията.

Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално
развитие, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най–късно до 10.11.2018г.
на e-mail: jobs@technologica.com
Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще
бъдат поканени на интервю.

