
Konzultant logistických systémů        
 
Naše rostoucí, věkově různorodé oddělení logistických aplikací hledá dalšího kolegu nebo kolegyni na 
pozici konzultanta logistických systémů, který/á se bude zabývat především prací na implementačních 
projektech námi vyvíjených logistických systémů. Již u nás několik kolegů z VŠE pracuje, teď je šance 
pro Tebe. 
 
Co Tě u nás čeká: 
Samostatná nebo týmová účast na projektech implementace systémů pro řízení logistických procesů, 
kde budeš především: 

 zjišťovat aktuální stav podnikové logistiky a potenciálu pro její zlepšení 
 navrhovat cílový stav procesů a logistiky jako celku 
 mapovat cílový stav na stávající funkcionalitu systému 
 transformovat zákaznické požadavky do nových funkcí a modulů 
 řešit projekt implementace ve vztahu k ostatním dodavatelům (ERP, technologie, zařízení) 

 
Co od tebe očekáváme: 

 zájem nebo přímo znalost podnikových procesů se vztahem k logistice 
 znalost metod, analýz a návrhu procesů a hodnocení jejich výkonnosti 
 práce v prostředí MS Office 
 bezproblémovou češtinu nebo slovenštinu, angličtinu na úrovni čtení technické dokumentace 
 pečlivost, důraz na termíny, chuť učit se novým věcem, komunikace, týmovost 

 
Co ti můžeme nabídnout: 

 nástup ihned, případně dohodou 
 flexibilní pracovní dobu 
 možnost HomeOffice 
 šanci pracovat v inspirativním kolektivu zkušených profesionálů, kteří jsou nositeli odborných 

certifikací 
 zázemí silné a stabilní společnosti, s více jak 20letou historií na trhu IT, která se může pochlubit 

řadou významných ocenění (např. IT Projekt roku, Českých 100 nejlepších aj.). 
 5 týdnů dovolené 
 1x ročně plně hrazený pracovní den na dobrovolnické aktivity 
 moderní pracovní prostředí a kanceláře na Praze 4 na Kavčích horách s možností parkování 

přímo v budově 
 firemní notebook a mobilní telefon i k soukromým účelům, po zapracování i automobil 
 výběr ze široké škály benefitů formou Cafaterie (sport, kultura, cestování, stravenkový 

paušál…) 
 relax zónu plnou her pro odpočinek 
 skvělé zážitky z našich teambuildingových akcí a jiných společných aktivit 

 
Kontakt: Marek.Drahusky@i.cz  


