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STAND
Gramont Kft. 10

AZ IDÉN 20 DIPLOMÁS SZÁMÁRA KÍNÁLUNK MUNKALEHETŐSÉGET, EBBŐL 15 FRISSDIPLOMÁS.

Milyen pozíciókat kínálunk? (• F: csak frissdiplomás, T: csak tapasztalt, M: mindegy)

Pozíció Elvárt végzettség •

Backend fejlesztő GÉIK-BSc-Gazdaságinformatikus M
Frontend fejlesztő GÉIK-BSc-Mérnökinformatikus M
Business analyst GÉIK-BSc-Gazdaságinformatikus M

Teljes név: Gramont Kft.

Tevékenység: 
számítógépes programozás

Alapítva: 2013

Székhely: Budapest Bojtár utca 56.

Telephely: 
Miskolc Bajcsy-Zsilinszky út 17. 6. em

Foglalkoztatottak: 40 fő

A GRAMONT svájci központú SAP tanácsadó cégként a legújabb technológiákat 
alkalmazva nyújt innovatív megoldásokat ügyfeleinek PLM (Product Lifecycle 
Management), MDG (Master Data Governance) és EHS (Environment Health and 
Safety) területeken. Cégünk tanácsadói profilja mellett saját termékek fejlesz-
tésével is foglalkozik szoros együttműködésben az SAP-val. Multinacionális vál-
lalatként több lokáción is dolgozunk, többek között Svájcban, Németországban, 
az Egyesült Államokban, Magyarországon és Indiában.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol középfok

Szakterület független kompetenciák: 
jó csapatjátékos, analitikus gondolko-
dás

Szakmai kompetenciák: proaktivitás

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
önéletrajzzal e-mailben

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú, videó interjú

Kapcsolat

Név: Rási Réka Team Assistant Tel.: +36 70 312 8003 E-mail: reka.rasi@gramont.ch

Web: www.gramont.consulting/

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Egy diplomás kezdő bruttó havi fizetése: 400-449 ezer Ft

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, home office támogatás, 
egészségbiztosítás

Karrier és egyéb lehetőségek: mentorálás, nemzetközi környezetben szerzett 
szakmai tapasztalat, nyelvtanulás, nemzetközi karrierlehetőség, belső trénin-
gek, képzési lehetőségek, rugalmas munkavégzés, modern, multinacionális 
munkakörnyezet

Lehetőségek alsóbb évesek számára: diplomamunka írás, kötelező és egyéb 
szakmai gyakorlat

JELENTKE Z Z
FEJLES Z TŐNEK !

A GRAMONT svájci központú SAP tanácsadó cégként a legújabb technológiákat alkalmazva
nyújt innovatív megoldásokat ügyfeleinek PLM (Product Lifecycle Management), MDG
(Master Data Governance) és EHS (Environment Health and Safety) területeken. Cégünk
tanácsadói profilja mellett saját termékek fejlesztésével is foglalkozik szoros
együttműködésben az SAP-val. Jelenleg újonnan nyíló, miskolci lokációnkra keresünk
fejlesztőket egészen junior szinttől.

A pozícióról 
·Tapasztalt kollégák segítése komplex  
 fejlesztési problémák megoldásában
·Kapcsolattartás a funkcionális
szakemberekkel
·Részvétel komplex fejlesztési
projektekben
·Egyéni fejlesztési feladatok elemzése 
és megoldása
·Dokumentáció készítés
·Hibakeresés és javítás (Debugging) 

Amire számíthatsz tőlünk…
·Nemzetközi munkakörnyezet, 
·Az SAP világában elismert és tapasztalt
szakemberektől tanulhatsz a legújabb
technológiákról 
·Versenyképes juttatási csomag
·Szakmai gyakorlati lehetőség 
·Mentorprogram
·Flexibilis munkaidő
·Éves bónusz
·Nyugiszoba babzsákokkal
·Hosszútávú karrier út 
·Nyelvtanfolyam

SAP, ERP rendszerek ismerete

Elvárások
·IT területen szerzett diploma vagy
folyamatban lévő tanulmányok (ebben
az esetben min. heti 20-25 óra
vállalása) 
·Magabiztos angol nyelvtudás 
·UI: JavaScript ismerete,
 BE: OO és SQL ismerete
·Proaktív attitűd és igazi csapatjátékos
hozzáállás

 

Előny:

BE: ABAP és/vagy WebDynpro

UI: UI5 és/vagy Fiori ismerete

Jelentkezés: reka.rasi@Gramont.ch marta.szigethy@Gramont.ch agota.szaszak@Gramont.ch
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