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ÜDVÖZÖLJÜK A PVS-HUNGARY KFT.
Egy olyan világban, ahol az elektromotoroké a jövő, a 450 munkatársat foglalkoztató PVS-
csoport egyike az úttörő cégeknek. Az álló- és forgórészek fröccsöntésének területén biztosított
legmagasabb minőség és műszaki innováció, valamint a precíziós ventilátorlapátok előállítása
tett bennünket azzá, amik vagyunk: a legkeresettebb szállító, amelynek termékei iránt napról
napra nagyobb a kereslet.

Építünk a sikerünkre, ezért keresünk

SAP INHOUSE CONSULTANT (F/N/E)
nemzetközi a�nitással

AZ ÖN FELADATAI:

AMIT VÁRUNK ÖNTŐL:

MIT TUDUNK NYÚJTANI:

AZ AJÁNLATUNK:

Bódi Miklós 
Üzemvezető 
Önnek: (+36) 95525513 
Email: m.bódi@pvs-plastics.net

Ha szakmailag és személyesen is tökéletesen illeszkedik a PVS elvárásaihoz, akkor meg kell
ismerkednünk egymással. Küldje el jelentkezését a �zetési elképzelésének és a lehető
legkorábbi belépési idejének megadásával a karriere@pvs-plastics.net.

Itt jelentkezik

Örömmel várjuk jelentkezését!

PVS-Hungary Kft. 
Epítők útja 8/a | H-9500 Celldömölk 
www.pvs-plastics.net |  karriere@pvs-plastics.net

A magyarországi és az egyesült államokbeli telephelyen zajló SAP projektek tervezése,
koordinálása és vezetése

●

A roll-out projektek szakmai irányítása mindkét telephelyen, és az ottani SAP csapatok
vezetése

●

A magyarországi SAP S4/HANA rendszerkörnyezet kezelése, és a szükséges
rendszermódosítások végrehajtása személyre szabás által

●

Kapcsolódási pont a német anyavállalathoz●

A vállalati folyamatok elemzése és leképezése az SAP rendszerben●

Rendszerkövetelmények felvétele és megvalósítása, az egyes szakterületek
kulcsfelhasználóival együttműködve

●

Műszaki koncepciók kialakítása●

Hibaelemzések, hibaelhárítások és optimalizálás végrehajtása ●

Személyes kapcsolattartás a kulcsfelhasználókkal●

(Gazdaság-)informatikai területen szerzett felsőfokú végzettség, vagy azzal egyenértékű
képzettség, mint pl. szakinformatikus (f/n/e)

●

Projektvezetés szívvel-lélekkel●

Széleskörű ismeretek az SAP, ideális esetben az S/4 területén, valamint az ipari vállalatoknál
alkalmazott ERP-rendszerek IT-architektúrájában

●

Szívesen fogadjuk projektvezetői tapasztalattal rendelkező, IT-a�nitású kulcsfelhasználók
(f/n/e) jelentkezését is

●

Nyitottság az üzleti célú utazásokra●

A jó szóbeli és írásbeli angol nyelvtudás és a német nyelvtudás előnyt jelent●

Izgalmas feladatok egy dinamikus, fenntartható termékeket gyártó középvállalkozásban.●

Lapos szervezeti struktúra.●

Szabad tér a személyes fejlődésének és a készségei és tehetségei alkalmazásának.●

Vonzó juttatások.●
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