KGHM Centrum Analityki sp. z o.o. jest powołaną w lipcu 2020 roku nową inicjatywą
technologiczną w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Celem działalności Spółki
jest realizacja prac w zakresie zaawansowanej analizy danych, w tym budowanie centralnego
środowiska BigData dla KGHM, wytwarzania modeli, które wspierać będą poprawę
produktywności i użyteczności eksploatowanych aktywów, Body Leasing i wdrożenie nowych
technologii.
Do aktualnie realizowanych projektów w Grupie Kapitałowej KGHM poszukujemy Programistów
SAP w obszarze logistycznym.
Zakres obowiązków:
•

Prace analityczne, projektowe i programistyczne związane z tworzeniem, rozwijaniem
oraz utrzymaniem klienckich rozwiązań oraz rozszerzeń systemów SAP ERP
wspierających realizację procesów biznesowych w KGHM i Spółkach Grupy Kapitałowej
KGHM

•

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem klienckiego oprogramowania
oraz standardowej funkcjonalności systemów SAP ERP w ramach SAP Customer Center
of Expertise dla KGHM i Spółek Grupy Kapitałowej KGHM

•

Prowadzenie dokumentacji realizowanych prac, w tym dokumentacji technicznej
tworzonego oprogramowania

•

Udział w projektach związanych z wdrażaniem systemu SAP ERP oraz ich integracją z
innymi systemami

•

Bieżąca współpraca z pracownikami z obszaru rozwoju i wdrożeń rozwiązań IT przy
tworzeniu nowych i rozwijaniu istniejących rozwiązań

•

Udzielanie wsparcia pracownikom z obszaru eksploatacji i utrzymania rozwiązań IT

Wymagane kompetencje i umiejętności:
•

Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym

•

Minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy jako programista SAP ERP

•

Udokumentowane doświadczenie projektowe we wdrożeniach systemów SAP

•

Merytoryczna znajomość zagadnień w obszarze funkcjonowania procesów logistycznych

•

Znajomość administrowania modułem Workflow

•

Doświadczenie w pracy z modułem SAP w obszarze logistycznym: SD, MM, opcjonalnie
PP, QM, PS

•

Praktyczna znajomość Enhancement Framework

•

Praktyczna znajomość BAPI, EDI, RFC

•

Umiejętność tworzenia interfejsów REST /SOAP,

•

Praktyczna znajomość narzędzi do tworzenia formularzy – SapScript, Smart Forms,
Adobe Forms

•

Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL

•

Znajomość HTML5/UI5/SAP FIORI

•

Znajomość zasad inżynierii oprogramowania

•

Znajomość zasad programowania obiektowego i umiejętność stosowania wzorców
projektowych

•

Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne korzystanie z dokumentacji
technicznej

•

Znajomość języka polskiego w stopniu komunikacyjnym

•

Chęć do nauki, ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji

•

Zdolności analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów

•

Dyspozycyjność

•

Posiadanie certyfikatów z obszaru ABAP

•

Praktyczna znajomość TFS, Jira, ITIL, Scrum

•

Umiejętność pracy pod presją czasu

•

Umiejętność pracy grupowej

Oferujemy:
•

interesującą pracę w rozwijającej się firmie,

•

możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych polskich korporacji

•

zdalny tryb pracy
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Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
biuro@cakghm.com
Prosimy o dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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