A MARSO KFT., az ország legnagyobb gumiabroncs- és autószerviz hálózata
nyíregyházi központjába

IT üzleti elemző (IT Business Analyst)
munkakörbe keres munkatársat
A MARSO több, mint 30 éve van jelen a hazai gumiabroncs piacon, melynek jelentős részét piacvezető
szerepben töltötte. Az informatika kezdetektől jelen van a vállalat életében és manapság egyetlen területe
sincs a vállalatnak, amely működése ne igényelne digitális megoldásokat, sőt ma már a külső beszállító
partnereink és a vevőink részéről is alapelvárás a valós idejű adatmegosztás.

AMIBEN SZÁMÍTUNK RÁD:
o
o
o
o
o

Üzleti igények összegyűjtése és elemzése, illetve ezek alapján a követelmények dokumentálása
Részletes fejlesztési specifikációk, user storyk írása
Üzleti folyamatok modellezése, azok javítása és hatékonyabbá tétele
Napi kommunikáció a projektekben részt vevő felekkel, nyitott kérdések megválaszolása
Projekt megvalósítását segíted azzal, hogy a valódi üzleti problémákat beazonosítod, valamint
biztosítod, hogy a választott megoldások segítségével valóban sikerüljön elérni a meghatározott
célokat

AMIT KÉRÜNK TŐLED:
o
o
o
o
o
o

Minimum 3 év tapasztalat Üzleti elemző vagy Rendszerszervező pozícióban
Felsőfokú végzettség
Angol nyelvtudás
Jó problémamegoldó képesség és rendszerszemlélet
Analitikus gondolkodásmód, erős dokumentációs készség
Önállóság és együttműködés a csapattal

AMIT KÍNÁLUNK NEKED:
o
o
o
o

Rugalmas időbeosztás
Teljesítményarányos javadalmazás
Kiváló szakmai háttér
Fiatalos, összeszokott csapat

ELŐNYT JELENT:
o
o
o
o
o

IT területen szerzett tapasztalat
E-Commerce területen szerzett tapasztalat
ERP rendszerek ismerete
Szoftverfejlesztési módszertanok, projekt- és release-menedzsment ismeretek
Microservicek és API-k fejlesztésében szerzett tapasztalat

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Ha a fenti állásajánlatunk elnyerte tetszésedet, a pozíció megjelölésével küldd el fényképes önéletrajzod
karrier@marso.hu címre.

KIVÁLASZTÁS MENETE:
o
o
o
o

Önéletrajzod áttanulmányozása után, ha a fent leírt elvárásoknak is megfelelnek a leírtak, akkor egy
online vagy személyes interjú keretében is jobban megismerjük egymást.
Az interjú során mindenképp szeretnénk meggyőződni technikai felkészültségedről és
tapasztalataidról, képes lennél-e beilleszkedni a csapatba.
Az interjút is kiértékeljük, pozitív döntés esetén újra megkeresünk egy ajánlattal.
Ha elfogadod az ajánlatunk, akkor HR munkatársunkkal egyeztetsz a munkába állás további
menetéről.

