
Nori įgyti realios patirties ir tapti ekspertu Microsoft
Dynamics NAV / 365 Business Central sferoje? Nieko nelauk
ir prisijunk prie Simplanovos kaip jaunesnysis(-ioji)
programuotojas(-a). Čia yra vietos Tau ir Tavo augimui!

IEŠKOME 
JAUNESNIOJO (-SIOS) PROGRAMUOTOJO (-JOS)

MES TAU SIŪLOME:
Tapti profesionalios #TeamSimplanova dalimi
Galimybę kilti karjeros laiptais (Iš esančių 4 komandų vadovų, 3
užaugo įmonės viduje)
Išmokti programavimo kalbą, kurios nerasi universiteto vadovėlyje
Motyvuojančią sistemą (nuo rezultatų ir kokybės priklauso priedo
dydžiai)
Palaikančius vadovus ir komandą
Linksmą laiką biure: stalo futbolas, XBox, poilsio erdvė, stalo
žaidimai, pokalbiai su kolegomis
Mokymosi, tobulėjimo galimybes drauge bei individualiai (Pizza
sesija, Blitz antradieniai, knygų biblioteka, sertifikatų laikymas ir kt.)
Neformalias veiklas su kolegomis
Vidinius renginius (Inovacijų diena, workation, viktorinos, įmonės
šventės)
Hibridinį darbo modelį
Galimybę lanksčiai planuoti savo laiką
Biudžetą, kurį galėsi išleisti fizinei ir emocinei sveikatai (biudžetas
skiriamas po bandomojo laikotarpio)
Nuo 600 Eur (neto) mėnesinį darbo užmokestį (per metus
užmokestis gali pakilti iki 1 150 Eur)

paprastumas
lygybė
geri planavimo įgūdžiai

Simplanova – kompanija, kuri
specializuojasi Microsoft Dynamics
NAV / 365 Business Central
paslaugų ir programinės įrangos
sprendimų vystyme.
 
Simplanovos vertybės:

 
Kiekvieno darbuotojo žmogiškumas,
unikalumas, iniciatyvos, domėjimasis
naujausiais technologiniais pasiekimais
ir bandymai juos pritaikyti darbinėje
aplinkoje, visuomet vertinami bei
skatinami.
 

TIKIMĖS, KAD TU:

Nori gauti žinių ir realios darbo patirties iš geriausių savo srities
profesionalų
Laisvai kalbi anglų kalba (B2 lygiu)
Esi baigęs (-usi) studijas ar esi paskutinių kursų studentas (-ė)
(tikslieji mokslai ar programavimas)
Turi struktūrinio programavimo ir duomenų bazių žinių
Gali dirbti pilnu etatu (40 val. per savaitę)
Esi atsakingas (-a), trokštantis (-i) žinių
Bonus: darbo patirtis (nebūtinai programavimas), verslo
procesų žinios

PRADŽIOJE TAU REIKĖS:

Pirmuosius mėnesius skirti mokymuisi
Daryti praktines užduotis
Dalyvauti įmonės gyvenime (būsime dėl to laimingi)

Plėtosi ir palaikysi Dynamics NAV projektus
Atnaujinsi Dynamics NAV sprendimus
Administruosi Dynamics NAV darbines DB
Turėsi galimybę prisidėti prie procesų automatizavimo

VĖLIAU, TURĖDAMAS (-A) PAKANKAMAI ŽINIŲ:

SUSIDOMĖJAI?

Siųsk savo CV ir motyvacinį
laišką  el. paštu:  

karjera@simplanova.com

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumą garantuojame.


