
Proč hledáme nového kolegu/kolegyni?
ERP systém je duší každého většího e-shopu, tedy i toho našeho. Aktuálně hledáme vhodného člo-
věka, který se bude o tento systém starat a jehož úkolem bude ho dále rozvíjet. V současné době 
používáme systém K2 (konkurent např. Helios, ABRA), který přímo napojujeme na naší webovou 
platformu. Nehledáme nikoho super seniorního, spíše absolventa VŠ v oblasti informačních techno-
logií, který má skvělé analytické myšlení, dokáže komunikovat s lidmi jak technického, tak netech-
nického zaměření a chce odstartovat kariéru ve stabilní technologické firmě. Cílem práce je analýza 
a sběr požadavků z byznysu a od zaměstnanců klíčových oddělení, konkretizace těchto požadavků, 
zadání požadavků na vývojové oddělení a následná kontrola a otestování vzniklých funkcionalit.

Čemu se u nás budeš věnovat?
• Analýza změnových požadavků, spolupráce s vývojáři, testování. A to vše nad ERP systémem 

i naší webovou platformou.
• Tvorba dokumentace k realizovaným změnám.
• Analýza a optimalizace procesů.
• Konzultační činnost pro interní uživatele systému ERP.
• Pravidelná komunikace jak s vývojovým týmem, tak s klíčovými odděleními.
• Týmová práce s kolegy z oboru, kteří pomůžou a poradí.

Co za zkušenosti/dovednosti se ti budou hodit?
• Analytické myšlení a samostatnost je nutností.
• Absolvent VŠ technického nebo ekonomického směru.
• Pokud víš, co je MS SQL a ERP, budeme rádi.
• Je třeba alespoň v základu znát firemní procesy (účetnictví, logistika, nákup/prodej).
• Pokud jsi už někdy pracoval v produktovém týmu na vývoji softwaru nebo jako analytik, rychle 

se v práci zorientuješ. Není to ale podmínkou.
• Dobré komunikační schopnosti.

Proč do toho jít s námi?
• Budeš mít zajímavou práci na hlavní pracovní poměr v oblasti e-commerce.
• Dáme ti možnost profesně růst a dobře odstartovat kariéru.
• Dobré finanční ohodnocení + bonusy dle KPI’s.
• Budeš součástí jednoho z nejstabilnějších IT týmů v oblasti e-commerce v ČR.
• Budeš se podílet na chodu úspěšného e-shopu, který i přes probíhající krize zdravě roste.
• Dostaneš u nás rozmanité příležitosti pro seberealizaci, osobní růst a rozvoj.
• A také máme hromadu benefitů (stravenky, příspěvky na spoření/pojištění, 3 sick days, pet frien-

dly office, legendární firemní akce, VIP nákupy v rámci Vivantis, ale i Mall.cz).

Kontaktujte nás: Tomáš Korbel, tomas.korbel@vivantis.cz, 775 870 106

ERP ANALYTIK 
pro absolventy


