PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych
inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i
samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy
służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i
dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej.

Specjalista/Ekspert w Departamencie Rachunkowości
Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: DR/SE/2017/266
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017
Główne zadania:



nadzór nad poprawnością i ciągłością działania systemu wspierającego obsługę gospodarki własnej
Banku opartego na MS Dynamics AX 2009,
kontrola i weryfikacja błędów i nieprawidłowości występujących w systemie, ich analiza oraz
opracowywanie rozwiązań,
analiza błędów i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników oraz przygotowywanie opisu zmian
i modyfikacji systemu,
bieżąca aktualizacja dokumentacji systemowej i procedur procesowych,
parametryzacja systemu wynikająca z wprowadzania nowych procesów lub zmiany procesów
obsługiwanych,
zarzadzanie dostępami do systemu w zakresie tworzenia i modyfikacji ról dla użytkowników,
współpraca z komórkami informatycznymi w zakresie bieżącego utrzymania i rozwoju systemu.








Oczekujemy:






wykształcenia wyższego, kierunek: informatyczny z podstawową wiedzą w zakresie rachunkowości,
minimum 2 lat doświadczenia w bankowości,
minimum 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
znajomości języka angielskiego.

Dodatkowo oczekujemy:



znajomości procesów księgowych w zakresie gospodarki własnej (obsługa składników majątku,
rozrachunki z dostawcami/odbiorcami),
znajomości obsługi systemu MS Dynamics 2009,
znajomości funkcjonalności systemowych i zasad parametryzacji (dodatkowy atut).




Oferujemy:






pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
pakiet prywatnej opieki medycznej,
Pracowniczy Program Emerytalny,
bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji
zapewniają poufność.

