Az Extreme Light Infrastructure (ELI) projekt szerves része az európai kutatási nagyberendezések tervezett, ill.
épülő azon generációjának, amelyet az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (ESFRI) fog össze. Az
ELI a világ első olyan létesítménye lesz, amely a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél
nagyobb intenzitások mellett teszi lehetővé, akár az úgynevezett ultra-relativisztikus tartományban is. Ezzel új utak
nyílnak majd meg a fizikában, valamint olyan új technikai fejlesztéseket is megalapozhat, mint amilyen a
relativisztikus mikroelektronika és a kompakt (asztali méretű) lézeres részecskegyorsítók. Az ELI az
anyagtudomány, az orvostudomány és a környezetvédelem számos területére jelentős hatással lesz majd.

A fenti célok elősegítése érdekében csapatunk erősítésére felvételt hirdetünk

Alkalmazás fejlesztő munkatárs
pozíció betöltésére

Cégünknél bevezetésre kerülő ügyviteli és vállalatirányítási rendszerek, valamint HR és Bérszámfejtő
programokkal kapcsolatban álló adatbázisok fejlesztése, karbantartása és üzemeltetése.
A kontrolling feladatok ellátását támogató tervezési adatbázisok létrehozása, a Társaság PénzügyiKontrolling csoport munkatársaival szorosan együttműködve, a szervezet adatbázis igényeinek
megfelelően.

Pénzügyi és kontrolling csoport munkájának támogatása







ERP vállalatirányítás rendszer bevezetésének és üzemeltetésének pénzügyi kontrolling területen
történő támogatása SQL programozói, adatbázis/alkalmazás fejlesztő tevékenységek ellátásával
aktív részvétel az ERP rendszer, bérszámfejtő program, dokumentum-, irat- és folyamatkezelő
rendszer illetve pénzügyi,- kontrolling alkalmazások rendszerintegrációjában, interfészek
definiálásában, kialakításában
HR és Bérszámfejtő program rendszergazdai felügyelete
kontrolling feladatok ellátását támogató tervezési adatbázisok kialakításában, létrehozásában
való aktív részvétel
felmerülő igények szerinti pénzügyi,- ügyviteli alkalmazások fejlesztése

Elvárások:



SQL adatbáziskezelő rendszerek (Oracle, MSSQL) magas szintű ismerete
adatbázisok tervezésében szerzett tapasztalat

Előny:





ERP rendszer(-ek) átfogó ismerete
Kulcs ügyviteli szoftverek ismerete
Nexon HR és Bérszámfejtő program ismerete
Andoc Dokumentum-, irat- és folyamatkezelő rendszer (adatbázis szintű) ismerete



pénzügyi, számviteli és/vagy kontrolling ismeretek

Személyi kompetenciák:






kiemelt pontosság, precizitás
megbízhatóság
priorizálási és kiváló problémamegoldó képesség
rugalmasság, terhelhetőség,
monotonitástűrő képesség

Amit kínálunk:




Fiatalos csapat
Versenyképes juttatási csomag
Modern munkakörnyezet

Egyéb információ az állásról:
Munkaidő: határozott idejű, teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szeged
Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
fényképpel ellátott, magyar nyelvű szakmai önéletrajzát, valamint motivációs levelét fizetési igény
megjelölésével az alábbi e-mail címre: http://www.eli-alps.hu/karrier/index.php

