JT&T SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Firma JT&T SYSTEM działająca na rynku informatycznym od 2000 roku, autoryzowany partner
firmy ASSECO SA dla sektora służby zdrowia, poszukuje osób na stanowisko:
Wdrożeniowiec systemów Finansowo-księgowych
Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Liczba wakatów: 2
Minimalne wykształcenie: wykształcenie kierunkowe min. średnie; finanse, rachunkowość
Miejsce pracy: Cały kraj
Opis stanowiska pracy:
Poszukujemy osoby za znajomością zagadnień księgowości w zakresie pełnej księgowości, której nauczymy
obsługi, serwisowania i wdrażania systemów księgowych jakie na co dzień obsługujemy w szpitalach na
terenie całego kraju.
Wszelką wiedzę na temat obsługi programu wraz z certyfikatami potrzebnymi do pracy wdrożeniowca
zdobędziesz na szkoleniach u producenta oprogramowania oraz od naszych pracowników z
kilkunastoletnim stażem.
Dlatego stanowisko pracy jest dla osoby, która chętnie i łatwo nabywa nowe umiejętności, lubi się uczyć i
pogłębiać swoją wiedzę.
Należy się liczyć, że w czasie wdrożenia będą dwa lub trzy dni w tygodniu wyjazdów lecz dziewięćdziesiąt
procent pracy to praca zdalna.
Obowiązki:
• Uruchamianie i serwisowanie modułów księgowych systemu InfoMedica w szpitalach,
• Konfiguracja i strojenie tych systemów,
• Rozwiązywanie bieżących problemów - zdalnie lub na miejscu w szpitalu,
• Szkolenie użytkowników i informatyków szpitalnych z systemu,
• Przygotowywanie analiz przedwdrożeniowych i wdrożeniowych,
• Współpraca z producentem oprogramowania w celu rozwiązania problemów pojawiających się u
klientów,
Wymagania:
• biegła obsługa komputera,
• Kreatywność i zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
• Komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi, odpowiedzialność i wiarygodność,
• nienaganny wygląd,
• gotowość do wyjazdów służbowych,
• Umiejętności i chęci dzielenia się wiedzą i uczenia innych,
• Umiejętności budowania dobrych i trwałych relacji,
• Prawo jazdy kat. B, sprawne poruszanie się samochodem po całym kraju,
Profil idealnego kandydata:

•
•
•
•

Idealnymi kandydatami są osoby z doświadczeniem na samodzielnym stanowisku księgowego lub
wdrożeniowca systemów księgowych,
Preferowane są osoby dające sobie radę z obsługą komputera i systemów informatycznych,
Osoby z umiejętnością analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
Szukamy osób z bardzo dobrą znajomością przepisów prawa i zagadnień księgowości,
których moglibyśmy przeszkolić z systemu informatycznego tak by same były w stanie
w szpitalach serwisować zainstalowane oprogramowanie,

Oferujemy:
• Atrakcyjne warunki finansowe i przejrzysty system wynagradzania, premie związane z udziałem w
projektach,
• Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego,
• Udział w szkoleniach produktowych w Asseco SA,
• Udział we wdrożeniach systemów administracyjnych w największych jednostkach służby zdrowia w
Polsce,
• Ciekawą pracę jako szkoleniowiec z personelem księgowym w szpitalach,
• Stabilną pracę w zgranym zespole,
• Wsparcie ze strony doświadczonych kolegów,
• Niekorporacyjną kulturę pracy - bezpośrednie kontakty z przełożonymi, koleżeńskie relacje wśród
pracowników,
• Niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon)
• Samodzielność w realizacji zadań,
• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny oraz inne benefity,
Swoje CV prosimy przesyłać na adres: biuro@jts.pl. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z
wybranymi kandydatami.
W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych
rekrutacji.”

