
 

 

  

ERP szoftverfejlesztő gyakornok 

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

bármilyen üzleti folyamatra teljes körű informatikai megoldást nyújt.  

Megismernél innovatív fejlesztési módszereket? Szívesen foglalkoznál egyedi rendszerek 
fejlesztésével? Érdekel az adatbázis kezelés? Ismersz már legalább egy objektum-orientált nyelvet? 
Szuper, mert új csapattagunkat keressük, aki részese lehet az előttünk álló kihívásoknak! 

 

Miért keresünk?  

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

csapatot 

Miért minket válassz? 

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

támogatóak 

• ERP-hez kapcsolódó új alkalmazásokkal dolgozhatsz, innovatív fejlesztési technológiákkal 

ismerkedhetsz meg  

• 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 oktatások mentén segítjük a folyamatos fejlődésed 

• Irodánk könnyen megközelíthető 

 

Mit várunk el Tőled? 

• Folyamatban lévő felsőoktatási tanulmányokat (informatikai szakirány előny) 

• Nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt 

• minimum heti 24 óra vállalását 

• Informatikai/ fejlesztési ismereteket/ tanulmányokat  

• Adatbázis ismeretet 

• Pro aktivitást, nyitottságot 

• Támogató attitűdöt  

• Precizitást 

• Kiemelkedő logikát és rendszer-szemléletet 

• Megoldás-orientált szemléletmódot 

• Angol nyelvtudást  

 



 

 

  

Előny 

• SQL ismeret 

• OOP nyelv ismeretet (C#, C/ C++, Java, stb…) 

• Üzleti alkalmazások fejlesztésében, adatbázis kezelésében, fejlesztésében szerzett tapasztalat 

• Progress, C#, .NET fejlesztői ismeret/gyakorlat 

 

Miből állnak majd a mindennapjaid? 

• ISYS-ON partnerei (ipari, kereskedelmi, szolgáltató közép és nagyvállalatok) számára történő 

fejlesztési projektekben való részvétel 

• Meglévő funkciók testreszabása, karbantartása (logisztika, magas raktár, termelés, pénzügy 

területen), adatbázis építése 

• Új alkalmazások-, komplex, üzletileg kritikus egyedi rendszerek fejlesztése, hibák kezelése 

• Többféle technológia használata (OpenEdge, C#, SQL, DevExpress, OPC, Unix/Linux/Win, …) 

 

 

Hol tudsz jelentkezni? 

hr@isys-on.hu 

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

Helyszín: Budapest, XIII. kerület 

 
 
 
 

 


