
 JUNIOR ÜZLETI ELEMZŐT KERESÜNK  
Az EastFlow Technology Kft. szoftverfejlesztési projektjeibe az üzleti környezet, igények, 

folyamatok felmérésére, elemzésére, dokumentálására keresünk munkatársakat.

SZERETNÉNK MEGISMERNI TÉGED, HA:
  Gazdasági vagy IT területen folytatsz felsőfokú tanulmányokat, vagy ilyen területen szereztél diplomát. 
  Kiválóan kommunikálsz, és szeretsz csapatban dolgozni.
  Világosan és tömören fogalmazol írásban, mert a munkaidő egy részében ügyfelek számára 

termékdokumentáció készítése a feladat.
  Ha érdekel a szoftverfejlesztés, -tervezés, adatmodellezés, minőségbiztosítás folyamata.
  Rendelkezel rendszerelméleti és adatbázis ismeretekkel, vagy szívesen elsajátítanád őket.
  Erős problémamegoldó készséged elemzői látásmóddal párosul.
  Precíz vagy, mert ügyfél kapcsolattartóként minden információ pontossága és súlya fontos, függetlenül 

attól, hogy mi kapjuk vagy adjuk.
  Rugalmas vagy munkavégzésed során, mert változó üzleti környezetben dolgozunk, a feladataink 

prioritása pedig folyamatosan módosul.
  Angol nyelvtudásod lehetővé teszi az angol nyelvű szakmai anyagok megértését.

AMIBEN SZÁMÍTUNK RÁD (Ne ijedj meg, eleinte fogjuk a kezed.):
  Ügyféligények összegyűjtése, megértése, elemzése, lefordítása a fejlesztők számára is értelmezhető 

módon,
  Tervek, specifikációk, termékdokumentációk határidőre való összeállítása,
  Végfelhasználók oktatása, szakmai tanácsadás,
  Projektvezetői munka támogatása: szkópvédelem, sprintek tervezése, stb.,
  Szakmai egyeztetéseken való részvétel,

  Részvétel a sales tevékenységben: ajánlat összeállítás, prezentáció.

AMIKBEN ERŐSÖDHETSZ NÁLUNK:
  Kommunikációs készség fejlesztése
  Workflow motor alapú megoldások kialakításában szerezhető tapasztalat
  Üzleti elemzői szemléletmód és a kapcsolódó eszközhasználati ismeret megszerzése
  Projektszemléletű gondolkodás kialakulása
  Csapatmunkára való készség fejlődése
  Rendszerszemlélet és rendszerelemzői tudás elsajátítása
  Vezetői, üzleti gondolkodást támogató feladatokban való jártasság
  Elemzési és problémamegoldási képességek fejlődése

AMIT KÍNÁLUNK:
  Fiatalos csapat.
  Biztonságos, rugalmas, stabil munkakörnyezet.
  Szakmai támogatás, konstruktív munkahelyi légkör.
  Támogatjuk a személyes fejlődési célokat.
  Rendszeres kikapcsolódási programok.
  Minden nap gyümölcsnap.

  Havonta Pizzapéntek.

Munkavégzés helye: Budapest, XIII. ker.

Jelentkezni az iroda@eastflow.hu e-mail címen lehet, önéletrajz megküldésével.

Ha tapasztalatod, képzettséged nem fedi teljesen az elvárásainkat, de alkalmasnak érzed magad a feladatra, mi akkor is kíváncsiak vagyunk Rád. 
Minden jelentkezőnek válaszolunk!


