
Specjalista IT 

Numer ref.: IT/12/2017       Miejsce pracy: Płock       Ważne do: 31-12-2017 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę 

będąc odpowiedzialnym za: 

• Opracowywania i weryfikację architektury rozwiązań w ramach wdrażanych i rozwijanych 

systemów informatycznych 

• Realizację zadań w projektach związanych z rozwojem  systemów informatycznych w obszarze 

logistyki w szczególności systemu SAP oraz systemów harmonogramowania  dostaw paliw 

• Wsparcie w wykonywaniu prac analitycznych implementowanych rozwiązań 

• Przygotowywanie raportów i analiz umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji 

• Współpracę z konsultantami zewnętrznymi w zakresie wdrażanych rozwiązań 

• Wspieranie użytkownika końcowego w codziennej pracy w celu usuwania awarii systemowych  

• Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z obsługą infrastruktury i systemów IT 

• Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie 

• Atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród  

• Bogaty pakiet świadczeń socjalnych  

• Bardzo dobrą atmosferę w pracy 

 

• Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki informatyczne) 

• Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

• Analitycznie myślisz i potrafisz pracować pod  presją czasu  

• Znasz moduły SAP w zakresie sprzedaży i dystrybucji (SD) oraz gospodarki materiałowej 

(MM)  

• Posiadasz bardzo dobre zdolności interpersonalne i komunikacyjne 

• Potrafisz budować oraz utrzymywać pozytywne relacje z partnerami biznesowymi 

• Znasz biegle pakiet MS Office ( MS Excel, MS Word) 

• Bardzo dobrze znasz język angielski 

• Jesteś samodzielny i otwarty na nabywanie nowych kompetencji 

Pracując u nas możesz liczyć na: 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania: 

APLIKUJ 

ORLEN Paliwa to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN specjalizująca się w hurtowej sprzedaży 

produktów paliwowych, m.in. benzyn (PB95, PB98), olejów napędowych, oleju napędowego 

grzewczego, propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu (LPG), gazu ziemnego i energii 

elektrycznej. Firma zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych 

na gaz płynny wykorzystywanych w celach grzewczych oraz w procesach technologicznych. 

Spółka posiada kilka Regionów Sprzedaży zlokalizowanych na terenie Polski, poza tym dysponuje 

siecią Terminali LPG, m.in. Terminalem Morskim LPG w Szczecinie. Firma jest Organizatorem 

Programów Paliwa BAQ i QGAZ oraz Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekotermu Plus. 
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