Firma JT&T SYSTEM działająca na rynku informatycznym od 2000 roku, autoryzowany partner firmy
ASSECO SA dla sektora służby zdrowia, poszukuje osób na stanowisko:
Księgowy – specjalista ds. wdrożeń systemów finansowo-księgowych
Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Liczba wakatów: 2
Minimalne wykształcenie: Średnie zawodowe
Wymagania:
• Poszukujemy kandydatów na stanowiska wdrożeniowca systemów księgowych
• Wdrożeniowiec rozwiązuje problemy zlecone przez personel szpitali - zdalnie lub w czasie wizyty u
klienta. Bierze udział we wdrożeniach co wiąże się czasami z wyjazdami 2 lub 3 dniowymi.
• Idealnymi kandydatami są osoby z doświadczeniem wdrożeniowca systemów księgowych lub osoby
z doświadczeniem na samodzielnym stanowisku księgowego
• Szukamy osób z bardzo dobrą znajomością przepisów prawa i zagadnień księgowości, których
moglibyśmy przeszkolić z systemu informatycznego tak by same były wstanie w szpitalach serwisować
zainstalowane oprogramowanie.
• preferowani samodzielni księgowi z własna działalnością gospodarczą,
• kandydat powinien posiadać prawo jazdy kat. B i sprawnie poruszać się samochodem po całym kraju,
• znajomość jakiegoś systemu informatycznego, ewentualnie baz danych jest bardzo preferowana,
• komunikatywność, prezencja i otwarty stosunek do ludzi jest pożądaną zaletą w tym zawodzie
Oferujemy:
• ciekawa praca w dynamicznie rozwijającej się firmie,
• na początku zapewniamy szkolenie produktowe - szkolenie będzie odbywało się na Śląsku,
• niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon),
• samodzielność w realizacji zadań,
• atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia i umiejętności,
• umowa na okres próbny, potem na czas nieokreślony lub dla kandydatów z doświadczeniem od
razu na czas nieokreślony,
• pełny etat

Swoje CV prosimy przesyłać na adres: biuro@jts.pl. Informujemy, że skontaktujemy się
jedynie z wybranymi kandydatami. Szczegóły na temat firmy można znaleźć na stronie www.jts.pl
W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

