
 

ERP konzulens gyakornok 

Legyen szó müzli vagy gyógyszergyártásról, autó vagy nyomdaiparról, az ISYS-ON csapata 

bármilyen üzleti folyamatra teljes körű informatikai megoldást nyújt.  

Szeretnél belelátni a pénzügy/ termelési/ logisztikai folyamatokba különböző vállalatoknál?  Átlátod 

a rendszer egészét, szeretsz emberek elé kiállni, prezentálni és ügyfélközpontú vagy? Szuper! 

Új csapattagunkat keressük, aki részese lehet az előttünk álló kihívásoknak! 
 

Miért keresünk?  

• Dinamikusan bővülő cég vagyunk, rengeteg ügyféllel és megrendeléssel, ezért bővítjük a 

csapatot 

 

Miből állnak majd a mindennapjaid? 

• Ipari, kereskedelmi, szolgáltató közép és nagyvállalatok pénzügyi/logisztikai/termelési 

folyamatainak felmérése, majd ERP-ben történő leképezése/modellezése 

• „Tolmácsolás” az ügyfél és a fejlesztők között 

• A rendszerbevezetések során a logisztikai/termelési/pénzügyi területhez kapcsolódó 

tanácsadói és dokumentációs feladatok ellátása 

• Ügyfelektől beérkező bejelentések bevizsgálása/megoldása 

• Felhasználói konzultáció meglévő ügyfelekkel  

• Részvétel új szoftverek/szoftverelemek funkcionális tervezésében és tesztelésében 

 

Miért válassz minket? 

• Modern az irodánk, klassz programokat szervezünk, családias a hangulat, kollégáink 

támogatóak 

• ERP-hez kapcsolódó új alkalmazások megalkotásán dolgozhatsz 

• Kihívásokkal teli, változatos munkákat/feladatokat biztosítunk, amely az iparágilag széles 

ügyfélkörünknek is köszönhető (Pl. Béres, Suzuki, Cerbona, Mogyi, stb...) 

• Kreatív ötleteidnek teret adunk  

• Dinamikus, innovatív, szakmailag felkészült, összetartó és támogató csapat tagja lehetsz 

• Biztosítjuk a stabil hátteret és a tanulmányaidhoz illeszkedő munkaidőt 

• Szakmai támogatást adunk (Mentorprogram)  

• Online és offline oktatásokkal segítünk a betanulás alatt   

• Lehetőséget biztosítunk a területek közötti átjárásra 

• Irodánk könnyen megközelíthető 

 

 



 

Mit várunk el Tőled? 

• Folyamatban lévő felsőoktatási tanulmányokat (gazdasági, informatika, műszaki előny) 

• Pénzügyi vagy termelési vagy logisztikai tanulmányokat 

• Nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt 

• Heti minimum 24 óra vállalását 

• IT affinitást 

• Pro aktivitást 

• Nyitottságot 

• Támogató attitűdöt  

• Precizitást 

• Kiemelkedő logikát és rendszerszemléletet 

• Kitűnő kommunikációs és prezentációs készséget 

• Megoldás-orientált szemléletmódot 

• Angol nyelvtudást  

• B kategóriás jogosítvány előny 

• ERP ismeret előny 

 

Hol tudsz jelentkezni? 

hr@isys-on.hu 

Több információért látogass el honlapunkra: http://www.isys-on.hu/ 

Helyszín: Budapest, XIII. kerület 

 

 

 

 

 

 


