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Cégnév: LogBord 2010 Kft.

Testreszabott informatikai megoldások

Tevékenységi terület: IT

Székhely: 4324 Kállósemjén, Rákóczi út 12.

Küldetésünk:
A legújabb piaci igényekhez alkalmazkodó, mindig megújuló termékeinkkel megfelelni a legkülönbözőbb felhasználói
igényeknek.

Küldetésünk:
A legújabb piaci igényekhez alkalmazkodó, mindig megújuló információtechnológiai termékeinkkel megfelelni a legkülönbözőbb felhasználói igényeknek.

Mottónk:
Testreszabott informatikai megoldások
A Logbord 2010 Kft. lelkes fiatalokból álló csapata az üzleti informatika szakértőjeként segíti partnereit hatékonyságuk és profitjuk
növelésében. Cégünk innovatív termékeivel és szolgáltatásaival, kimagasló ügyféltámogatásával és munkatársainak több mint egy évtizedes,
széleskörű iparági tapasztalatával áll jelenlegi és leendő ügyfelei rendelkezésére.
A Logbord Kft. szolgáltatások széles körét kínálja. Kollégáink otthonosan mozognak a kereskedelem-informatikai tanácsadásban, ezen
rendszerek kiépítésében, vállalati folyamatok optimalizálásában, pályázati tanácsadásban. Saját fejlesztésű rendszereinket úgy tervezzük és
készítjük el, hogy azok maximálisan támogassák partnereink mindennapi munkáját, növeljék cégük hatékonyságát, legyen szó vállalatirányítási rendszerekről, vagy innovatív webalapú szolgáltatásokról. A legmodernebb technológiákkal, hatékonyan illeszkedő szoftverekkel, a
legfrissebb szakmai ismeretekkel és az iparágban megszerzett tapasztalatunkkal támogatjuk partnereinket.
Beszállító és alvállalkozó partnereink segítségségével készek vagyunk rugalmasan, teljes körű megoldásokat, és támogatásokat nyújtani
ügyfeleinknek az egész ország területén. Cégünk folyamatosan bővíti kapcsolatait megbízható, jó nevű szoftver- és hardvergyártókkal, a
korszerű ismeretek elsajátításához magas színvonalú oktatást nyújt szakembereinek.

Amiben erősek vagyunk:
• Webfejlesztés (cloud megoldások)
• Ügyviteli- informatikai tanácsadás
• Kassza fejlesztés, implementálás
• Kereskedelmi rendszertervezés és fejlesztés
• Raktári információtechnológia tanácsadás
• Ügyfélkezelés, support

Milyen területeken kínál állást: értékesítés, kereskedelem, informatika, marketing, ügyfélszolgálat
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 5 / 5
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

Mely kar hallgatóinak

M

Programozó

informatikai mérnök

GÉIK

M

Sales és Marketing munkatárs

M

Support

gazdasági informatika

GTK

M

Kereskedelmi munkatárs

Szakmai elvárások: felsőfokú műszaki, vagy gazdasági végzettség

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 351–400 ezer Ft

Szükséges képességek:
jó kommunikáció, csapatmunka, továbbfejlődési igény

Béren kívüli juttatások: készpénzes természetbeni juttatás

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol középfok

• Otthoni munkavégzés lehetősége
• Fiatalos lendület

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, saját képzési rendszer, továbbképzés

Egyéb elvárások: B kategóriás jogosítvány
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailben
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar nyelvű önéletrajz

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt
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Név

Beosztás

Vári Péter

Vezető fejlesztő

Cím: 4324 Kállósemjén, Rákóczi út 12.
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