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Junior ERP Consultant  

 
Нашият клиент е една от най-големите и утвърдени български фирми, предоставящи одиториски, счетоводни и 

консултантски услуги.  

ОТГОВОРНОСТИ:  

Под ръководството и контрола на по-висшестоящите специалисти в отдела, в рамките на своята компетентност: 

 Комуникира с клиенти по въпроси, касаещи внедряване на ERP система, оптимизиране на бизнес процеси и други 

консултантски услуги; 

 Използва знанията и уменията си за разбиране на бизнес процесите и отчетността на клиента с цел прецизиране 

на изискванията за изготвяне на заявката и внедряване на ERP система; 

 Подготвя и подпомага изпълнението на функционални тестове;  

 Участва в подготовката и  обученията на потребители по време на внедряване на ERP система. 

ИЗИСКВАНИЯ: 

 Висше образование - бакалавър (Икономика, Счетоводство/Финанси, Информатика, Информационни технологии, 

Математика); 

 Практическият опит в счетоводна отчетност е предимство (значително предимство е опита със себестойност в 

производствено предприятие); 

 Практическият опит с информационни системи за отчетност се счита за предимство; 

 Опит с ERP система като внедрител се счита за предимство; 

 Отлични компютърни умения - MS Office (WORD, EXCEL); 

 Добро владеене на английски език.  

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: 

 Работа на пълен работен ден; 

 Адекватно заплащане;  

 Бонусна система за заплащане и социални придобивки; 

 Достъп до ноу-хау и работа във висококвалифициран екип;  

 Редовни обучения за повишаване на професионалната компетентност;  

 Възможност за професионално развитие и кариерно израстване;  

Ако желаете да кандидатствате, моля изпратете CV на hr@prometriks.com.   

 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА:   

I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания) в рамките на 3 седмици от публикуване на обява. 

 Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

 Оценяване с тестове 

 Провеждане на първо интервю 

 Представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.  

 

II етап – интервю с представителите на компанията-работодател         
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