
 

 

Int4 to zespół doświadczonych konsultantów  SAP (autorzy książek o SAP, w naszym gronie znajduje się 

SAP Mentor). Specjalizujemy się w doradztwie i budowie rozwiązań integracyjnych. Praca z nami to 

możliwość rozwoju kariery konsultanta SAP, nauki od wieloletnich praktyków. Świadczymy usługi dla 

klientów w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Holandii, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. 

Więcej informacji o firmie na stronie www.int4.com. 

 

Obecnie poszukujemy do biura w Poznaniu osób zainteresowanych pracą na stanowisku: 

Młodszy Konsultant SAP ds. integracji oraz programowania 

Poszukujemy osób, które chciałyby zdobyć umiejętność opracowania rozwiązań integracyjnych dla 

systemów SAP oraz tworzenia oprogramowania , a w przyszłości sprawdzić się w projektach dla 

największych zagranicznych firm. Praca na tym stanowisku będzie również obejmowała analizę potrzeb 

biznesowych, opracowywanie koncepcji, implementację techniczną rozwiązania, prezentowania 

wyników prac oraz prowadzenie szkoleń. Językiem projektowym jest język angielski. 

Wymagania 

● Znajomość zasad projektowania i programowania w dowolnym języku programowania 

● Znajomość baz danych oraz języka  SQL 

● Wykształcenie wyższe - mile widziana informatyka/ elektronika/ Informatyka ekonomiczna / 

telekomunikacja, lub rozpoczęte studia na wyżej wymienionych kierunkach. 

● Kreatywność i zaangażowanie 

● Biegła znajomość języka angielskiego  

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy pracy z systemami ERP. 

Oferujemy 

● udział w projektach dla międzynarodowych korporacji, podróże do ciekawych zakątków świata 

● b.szybki rozwój zawodowy 

● doświadczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów SAP.  

● zdobycie doświadczenia w programowaniu ABAP , SAP Process Orchestration, HANA 

● zdobycie doświadczenia oraz rozległej wiedzy w zakresie systemów ERP oraz procesów 

biznesowych w przedsiębiorstwach z różnych branż. 

● miłą i niesformalizowaną atmosferę pracy 

● możliwość przystępowania do technicznych i modułowych certyfikatów SAP 

 

http://www.int4.com/


Dla kandydatów spoza Poznania oferujemy mieszkanie służbowe. 

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV razem z krótkim opisem największego zrealizowanego projektu 

programistycznego na adres careers@int4.com. 

Prosimy również o umieszczenie poniższej klauzuli o ochronie danych osobowych:  

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie 

danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)" 
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