
MICROSOFT DYNAMICS NAV/BC Support konzulens
gyakornokot keresünk

Szuper pozíció az IT világában

Jelentkezz meghirdetett pozíciónkra!!

Szívesen kezdenéd a karriered az IT világában? Szeretnél egy olyan pozícióban dolgozni, ahol értékelik 
felmerülő ötleteid és támogatják fejlődésed útját?

Van ERP rendszerrel kapcsolatos tapasztalatod? Rendelkezel gazdasági ismeretekkel? Építs meglévő tudásodra és 
csatlakozz az IT gyorsan fejlődő, változatos, világához, jelentkezz az általunk meghirdetett pozícióra és a többit mi 

megtanítjuk Neked!!

Csatlakozz csapatunkhoz!

MICROSOFT DYNAMICS NAV/BC SUPPORT KONZULENS
GYAKORNOK

Szakmai elvárások

ERP rendszerismeret, előnyt jelent, ha van
már tapasztalatod, vagy otthonosan
mozogsz az MS Dynamics NAV és /vagy
BC rendszerben

Felsőfokú IT/ gazdasági tanulmányokat
folytatsz

Angol tárgyalóképes nyelvtudással
rendelkezel (Előnyben részesítjük, ha
német nyelvtudásod is van)

Szeretjük ügyfeleinket minél magasabb
szinten kiszolgálni, ezért fontos
kollégáink ügyfélorientált szemlélete

Mi jellemez téged?

Érdekelnek a gazdasággal,
informatikával  kapcsolatos kérdéskörök

Erős IT vénád van

A felmerülő problémákat kihívásnak, és
nem tehernek éled meg

Számodra az ügyfél elégedettségének
fenntartása és az ő problémájának
megoldása az első

Mit nyújthatunk neked?

Szakirányú továbbképzési lehetőségek,
folyamatos szakmai fejlődési lehetőség

Gyakornoki programot követően,
alkalmazotti pozíció lehetősége

Inspiráló munkakörnyezet, friss
gyümölcs, kávé és irodai masszázs

Versenyképes fizetés
(iskolaszövetkezeten keresztül történő
foglalkoztatással) 

Jó hangulatú, egymásra odafigyelő és
szakmailag támogató csapat

Egy sikeres cég biztos háttere és kiépült
infrastruktúrája

Részese lehetsz az IT szédületes
fejlődésének, akár nemzetközi
projektekben való részvétellel

Családbarát munkahely,  munka-
magánélet egyensúly

Munkaidő

Heti 28-40 óra (akár rugalmas
beosztásban)

Feladataidról

A saját megoldásaink /rendszereink
megismerése, azt követően ezek
támogatása

Ügyfelektől a rendszerekkel
kapcsolatosan beérkező kérdések
megválaszolása, problémák megoldása

Együttműködés a fejlesztői csapattal

Új termékek dokumentációjának
elkészítése, felhasználói oktatások
megtartása

Ügyfelek támogatása, valamint
nemzetközi ügyfelek támogatása angol
nyelven

Az irodánk képekben

Leendő csapatod

Jövőbeli kollégáid egy 9 fős, szakmailag
elhivatott és képzett csapatot alkotnak

Emberi tulajdonságok,
amiket értékelünk
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A pozíció leírása

Jelentkezz hozzánk, ha konyítasz az ERP
rendszerekhez (plusz pont, ha a NAV szó
hallatán nem csak a nemzeti adó-és
vámhivatal jut eszedbe), lételemed
a kommunikáció és szívesen oldod
meg mások problémáját, amellett, hogy
nem riadsz vissza a kihívásoktól!

Megálmodott jövőbeli csapattagunk
rajong az IT újdonságaiért, képes
megosztani tudását másokkal. Motiválja a
folyamatos tanulás és önfejlesztés
lehetősége.

Munkavégzés helye

Budapest XI. kerület 
Bartók Béla út 105-113. 
(Bartók Udvar Irodaház 2A)

A MultiSoft-ról általában

A MultiSoft Számítástechnikai Kft. közel
30 éves, sikeres múlttal rendelkezik ERP
bevezetés, egyedi szoftverfejlesztés, és
IT innováció területén. Munkánk
sikerességét multinacionális vállalatok
elismerése, hosszú távú partnerségi
viszony, továbbá több száz elégedett
ügyfél bizonyítja. Külföldi megbízó
partnereink mellett, vállalatunk nagy
hangsúlyt fektet saját, innovatív termékek
fejlesztésre, illetve az ügyfelek egyedi
igényeinek megfelelő megoldás
szállítására.

Mi hiányozna, ha
elmennék?

"A reggeli harc a szabad
masszázsidőpontokért, amiket aztán
úgyis elcserélgetünk. A tökéletesen
időzített gyümölcsnap, mikor elfelejtek
reggelit hozni. És persze a támogató
kollégák, akiknek mindig kész válasza
van a kérdéseimre!"

Varga Tamás, Marketing Manager

Pályázati anyagodat a HR@multisoft.hu e-mail címre várjuk.

VÁRJUK JELENTKEZÉSED!

A MultiSoft Számítástechnikai Kft. közel 30 éves, sikeres múlttal rendelkezik ERP bevezetés, egyedi szoftverfejlesztés, és IT innováció 
területén. Munkánk sikerességét multinacionális vállalatok elismerése, hosszú távú partnerségi viszony, továbbá több száz elégedett ügyfél 
bizonyítja. Külföldi megbízó partnereink mellett, vállalatunk nagy hangsúlyt fektet saját, innovatív termékek fejlesztésre, illetve az ügyfelek 
egyedi igényeinek megfelelő megoldás szállítására.
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