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Consultant SAP ABAP
Information Business Consulting, companie cu capital privat integral românesc și o experiență de peste 9 ani în
consultanță și implementare de soluții de software, recrutează consultant SAP ABAP-senior
Viziunea noastra este de a transforma permanenta evolutie a mediului IT intr-o oportunitate, de a livra solutii destinate
provocarilor de maine, prin crearea de noi modele de business pentru viitor.
Information Business Consulting dezvolta si implementeaza tehnologii de ultima generatie cu scopul de a imbunatati
productivitatea platformei IT utilizate. Cu specializari in domeniul consultantei si in cel al implementarii solutiilor de
business, expertiza, nivele de know-how si experienta in implementarea de proiecte complexe, IBC deserveste clienti din
toate verticalele de business abordate oferind performanta maximizata prin solutii software puternice dar flexibile.
Prioritatea şi direcţia noastră de dezvoltare sunt noutăţile în domeniu.
Imagineză-ţi că poţi face parte dintr-o echipă în care te bucuri de stabilitate, recunoastere si apreciere; unde eşti
incurajat şi liber să inveţi, să evoluezi, să faci ce te pasionează şi asta să fie chiar job-ul tău!
Dacă te regăseşti în cele de mai sus, te invităm să ni te alături. Fii omul potrivit la locul potrivit!
Trimite acum CV-ul tau pe e-mail la: dorina.livadaru@ibcromania.ro
RESPONSABILITĂȚI:
+
Dezvoltarea de solutii SAP noi pe baza specificatiilor functionale si tehnice;
+
Modificarea solutiilor SAP existente (standard sau nonstandard)
+
Testarea si documentarea tuturor dezvoltarilor
+
Comunicare stransa cu consultantii functionali si cu arhitectul de solutie
+
Dezvoltare abilitati (teoretice si practice) in tehnologii noi precum SAPUI5, SAP Mobile, SAP HANA
CERINȚE:
+
Studii superioare- de preferat licentiat in economie/informatica/matematica);
+
Experiență in programare ABAP minim 4 ani, in arii precum: ABAP, ABAP-OOP, dialog, reporting, listing, ALV,
smartforms, BAPIs, BADI, SAP Interfaces (ALE/Idocs, Web services, BAPI, RFC);
+
Cunostinte de business in unul din modulele ERP SAP: MM, SD, FI, CO, HR sau oricare modul din SAP IS-U
+
Cunostinte HTML, Javascript, CSS constituie un avantaj,
+
Experienta in industria de utilitati reprezinta un atu important
+
Cunoștințe limba engleză – cel putin de nivel mediu;
BENEFICII:

CANDIDATUL IDEAL:
+
+
+
+
+
+
+

+
Competenta si disciplina profesionala;
Capacitate de organizare si planificare;
Spirit analitic;
Interesul permanent pentru noutatile tehnologice specifice;
Autoperfectionare si valorificarea experientei dobandite;
Abilități de comunicare;
Capacitate de a se integra și colabora în cadrul echipei.

+
+
+
+
+

Pachet salarial adecvat experienței și
responsabilităților postului;
Program de pregătire și integrare în
companie;
Oportunitatea de a face parte dintr-o
echipa cu inalta expertiza;
Proiecte si clienti care sa-ti favorizeze o
evolutie profesionala de exceptie;
Mediu de lucru care stimuleaza
performanta si motiveaza angajatii;
Abonament servicii medicale-furnizor
privat.

