NEWIND to firma współpracująca z największymi światowymi dostawcami technologii IT. Działa przede
wszystkim w obszarach wytwarzania oprogramowania, integracji i bezpieczeństwa systemów IT, audytu
informatycznego, usług doradczych oraz konsultingu realizując projekty zarówno w sektorze prywatnym, jak
i na rynku publicznym.
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityk systemowy
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: AS/WRO/18
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:













Opracowanie koncepcji rozwiązań informatycznych - architektury biznesowej rozwiązań
informatycznych
Szacowanie rozmiaru przedsięwzięć IT i przygotowywanie wyceny projektów
Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie przygotowania wsadu (Scope Management) do
harmonogramu, opracowania szacunków pracochłonności i ustalenia priorytetów zadań
Przygotowywanie analiz wymagań biznesowych
Projektowanie i specyfikacja funkcjonalności rozwiązań systemów IT zgodnie z przyjętą metodyką
Wdrażanie rozwiązań informatycznych
Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie zarządzania zmianą w realizowanych projektach
Dokumentowanie rozwiązań informatycznych
Prowadzenie szkoleń i doradztwo w zakresie użytkowania wdrożonych rozwiązań
Raportowanie stanu prac w ramach realizowanych zadań projektowych
Współpraca z zespołem projektowym na każdym etapie projektu informatycznego
Sprawowanie roli konsultanta merytorycznego odpowiedzialnego za merytoryczną i
technologiczną poprawność realizowanego projektu

Wymagania:










Doświadczenie projektowe w roli analityka systemu IT,
Uczestnictwo, w co najmniej 2 projektach informatycznych w roli analityka systemowego w ciągu
ostatnich 3 lat.
Znajomość języka UML i BPMN,
Umiejętność przygotowywania analiz systemowych (w tym umiejętność tworzenia między innymi
przypadków użycia, user story, mockupów, modeli danych)
Praktyczna wiedza z zakresu analizy danych oraz modelowania procesów biznesowych,
Znajomość technologii Microsoft SharePoint,
Biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca, co najmniej efektywne zapoznawanie się z
dokumentacją z zakresu IT,
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Dodatkowe atuty:





Znajomości Microsoft Project Server
Praktyka w wykorzystywaniu narzędzi do analizy danych (hurtownie danych, big data)
Znajomość IFPUG i COSMIC,
Znajomość narzędzia Enterprise Architect,

Oferujemy:






Długoterminową współpracę
Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B
Atrakcyjne i adekwatne do posiadanych kwalifikacji wynagrodzenie
Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego (CV) pocztą elektroniczną na adres:
praca@newind.pl. W tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska, którego dotyczy aplikacja. Firma
zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Prosimy także o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez NEWIND S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.
U. 2016 r. poz. 922).

