METALIMEX je zavedená, silná a stabilní obchodní společnost působící na tuzemském a zahraničním trhu více než 70 let. Firma patří mezi 100
nejvýznamnějších firem podle řebříčku Czech Top 100. Přidanými hodnotami společnosti jsou dlouhodobá tradice a obchodní know-how, které
umožňují nadstandardní plnění individuálních požadavků zákazníků v oblasti obchodování komoditami. Firma patří do významného
průmyslového holdingu MTX Group a.s.
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INFORMATION SYSTEM SPECIALIST
IS Specialist bude součástí IS týmu zabezpečujícímu efektivní nastavení a
využívání informačního systému firmy v propojení do skupiny MTX Group.
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Udržování provozuschopnosti informačního systému IS KARAT
Úplná, věcná správnost a přesnost výstupů z IS KARAT
Přesné a kvalifikované uplatňování a dodržování vnitřních předpisů a obecně závazných
předpisů v oblasti informačních technologií
Administrativní a kontrolní činnosti v oblasti správy informačního systému IS KARAT a datové
základny a databázového centra
Projektové řízení specifických úkolů, od výběru vhodného dodavatele řešení, přes řízení
projektu, administraci, podílení se na tvorbě analýzy, až po vlastní implementaci a testování
Podpora uživatelů pro řešení požadavků u používaného IS KARAT
Tvorba úprav informačního systému a výstupních informací dle schválených požadavků
uživatelů
Mapování procesů, tvorba analýz a automatizace pro zlepšení a vývoj akcí v IS systému
Kontrolní činnosti ve svěřených agendách u podřízených pracovníků
Sběr a vypracování funkčních požadavků pro digitalizaci procesů výroby
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Práci pro úspěšnou a stabilní českou průmyslovou skupinu
Vedení/zapojení zajímavých ICT projektů v rozmanitých workstreamech výrobních a
obchodních firem
Odpovídající fixní mzdu
Širokou škálu benefitů (5 týdnů dovolené, stravenková a benefitní karta, pojištění, notebook,
mobilní telefon, fitness v sídle firmy atd.)
Místo výkonu práce v Praze 1

HLEDÁME:
SŠ vzdělání
Znalost operačního systému Windows a M365
Základní znalost SQL jazyka
Základní znalost některého ERP systému, znalost IS KARAT výhodou
Základní znalost procesu obchodního případu, výrobních procesů, ekonomické povědomí
výhodou
➢ Schopnost vést IT/IS projekty
➢ Řidičský průkaz B
➢ Znalost cizího jazyka výhodou
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V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím Váš životopis na e-mailovou adresu: pickova@metalimex.cz

Informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na http://www.metalimex.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju

