
Firma BiznesSoft.pl zajmuje się sprzedażą, wdrażaniem oraz serwisem oprogramowania Asseco 

WAPRO. Od wielu lat należymy do czołówki Partnerów w sieci dystrybucyjnej Producenta. 

Posiadamy wysokie kompetencje w zakresie  wdrożeń zintegrowanych rozwiązań informatycznych 

klasy ERP dla małych i średnich firm. Oprócz gotowych aplikacji dostarczamy naszym Klientom 

dedykowane, autorskie rozwiązania, służące optymalizacji procesów biznesowych oraz podnoszeniu 

produktywności organizacji we wszelkich obszarach działalności: 

- magazyny, logistyka, obsługa klienta i sprzedaż, B2B, B2C, CRM, integracja systemów, 

- zarządzanie finansami, budżetowanie i kontroling kosztów, 

- planowanie strategiczne i operacyjne z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligence. 

 

 

Specjalista ds. Wdrożeń 
Miejsce pracy: Warszawa 

 

Zakres obowiązków: 

  wdrażanie aplikacji magazynowo-sprzedażowych, rozwiązań B2C i B2B, rozwiązań 

mobilnych, 

  szkolenie użytkowników, helpdesk w ramach pierwszej linii wsparcia, 

 sprzedaż i prezentacja rozwiązań informatycznych, 

 serwis aplikacji, administracja i konserwacja baz danych (Microsoft SQL Server), 

 programowanie w języku T-SQL, 

 tworzenie dedykowanych raportów (Crystal Reports, Reporting Services) oraz innych 

rozwiązań na platformie SQL Server. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie o profilu informatycznym lub technicznym, 

 dobra orientacja z zakresu ogólnie pojętych technologii informatycznych , 

 praktyczna znajomość systemów operacyjnych Microsoft, 

 znajomość podstaw relacyjnych baz danych i składni języka T-SQL (Microsoft SQL Server),  

 komunikatywność, umiejętność pracy z klientem oraz pracy w zespole, 

 samodzielność, zaangażowanie i kreatywne podejście do potrzeb klienta,  
 dyspozycyjność. 
 Prawo jazdy kat. B. 

 
Dodatkowe atuty: 

 znajomość oprogramowania Asseco WAPRO (Wapro Mag, Wapro Mag Mobile), 

 znajomość zagadnień z obszaru obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

 doświadczenie w programowaniu w języku T-SQL oraz administracji Microsoft SQL Server. 
 
Oferujemy: 

 pracę w kilkuosobowej, dynamicznej firmie, 

 zatrudnienie na pełny etat, 

 atrakcyjne zarobki, zależne bezpośrednio od efektów pracy, 

 udział w szkoleniach, 



 udział w realizacji ciekawych projektów informatycznych, 

 zdobycie praktycznych umiejętności w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań bazodanowych 
dla biznesu. 

 
 

Aplikacje (CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres e-mail:   k.romaniuk@biznessoft.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." 

Administratorem Danych Osobowych jest  BiznesSoft.pl Krzysztof Romaniuk z siedzibą w Warszawie 

02-765, Al. Wilanowska 9A lok.U3 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 509 945 905 

(adresem email: k.romaniuk@biznessoft.pl ) 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej 

jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. 

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą 

przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. 

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez BiznesSoft.pl 

Krzysztof Romaniuk  siedzibą w Warszawie 02-765, Al. Wilanowska 9A lok. U3 na potrzeby 

przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
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