KT O SME
Najväčší slovenský výrobca podnikových informačných systémov
Ako slovenská jednotka na trhu podnikových informačných systémov SOFTIP
už 27 rokov prináša inovatívne IT riešenia, ktoré pomáhajú lepšie riadiť tisícky
firiem a organizácií všetkých veľkostí na Slovensku aj v zahraničí. Dôverujú
nám aj tie najsilnejšie spoločnosti, produkty ktorých dobre poznáte a stretávate
sa s nimi každý deň.
Najúspešnejší implementačný partner SAP Business One
Sme viacnásobným držiteľom titulu Najlepší partner SAP Business One
na Slovensku. Naši ľudia zrealizovali viac ako polovicu všetkých implementácií
tohto celosvetovo najrozšírenejšieho ERP systému pre malé a stredné firmy v SR.
Naše riešenia nájdete tiež v Čechách, Nemecku, Veľkej Británii a ďalších
krajinách Európy.
Najlepší partner spoločnosti Microsoft
Už trikrát sa nám podarilo získať titul Microsoft Partner of the Year, ktorý Microsoft
každoročne udeľuje svojim najlepším partnerom v jednotlivých krajinách. Spolu
s desiatimi víťazstvami v prestížnej súťaži Microsoft Awards ide o výnimočný úspech
nielen v rámci stredoeurópskeho regiónu.
Prinášame všetko, čo firma v oblasti IT potrebuje
IT riešenia navrhujeme od základov po strechu. Okrem samotných podnikových
informačných systémov (ERP), navrhujeme a dodávame aj technickú
a technologickú infraštruktúru, implementujeme produkty a riešenia na mieru,
poskytujeme IT služby a poradenstvo. Rozsahom služieb sme lídrom trhu ERP.

Náš tím tvorí takmer
200 odborníkov s certifikátmi
pre najnovšie technológie
a projektové riadenie.
Analytici, programátori, systémoví inžinieri,
softvéroví konzultanti, projektoví manažéri,
marketingoví a obchodní manažéri,
administratívni a technickí pracovníci.
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Zažiarte
spolu s nami
Najväčší slovenský výrobca podnikových IS
s 27 ročnými skúsenosťami v oblasti IT

ČO
PONÚKAME
Flexibilný pracovný čas
V rámci pohyblivej pracovnej doby máme stanovený pracovný čas od 9:00
do 14:30. Zvyšné hodiny z celkového týždenného pracovného času 40 hodín
si môže každý zamestnanec odrobiť v čase podľa vlastného uváženia. Napríklad
aj prostredníctvom homeoffice.
Extra dovolenka
Záleží nám na tom, aby mali naši zamestnanci dosť času na oddych a regeneráciu.
Preto po vyčerpaní základnej výmery dovolenky majú k dispozícii ešte ďalších
5 dní dovolenky navyše. Dodatočnú dovolenku je možné čerpať až do konca
marca nasledujúceho roka.
Príjemné pracovné prostredie
Naše pracoviská nájdete v moderných priestoroch vybavených kvalitným
ergonomickým nábytkom a modernou technikou. Zastúpenie máme
až v deviatich mestách po celom Slovensku: Banskej Bystrici, Bratislave, Detve,
Nitre, Partizánskom, Prešove, Ružomberku, Trenčíne a Žiline.
Zdravý životný štýl
Organizujeme Zelené dni zdravia zamerané na prevenciu pred civilizačnými
ochoreniami, zabezpečujeme pitný režim, poskytujeme nadštandardný príspevok
na stravovanie. Podporujeme športové aktivity našich zamestnancov, pre ktorých
sme napríklad vytvorili podmienky na každodenné dochádzanie do práce na bicykli.

Možnosť ďalšieho rozvoja
Prinášame príležitosť podieľať sa na tých najvýznamnejších projektoch na Slovensku
aj v zahraničí. Máme zavedený systém vzdelávania, investujeme do kurzov,
odborných školení a seminárov, či konferencií a pomáhame tak zamestnancom
profesionálne aj kariérne sa rozvíjať.
Ocenenie najlepších
Každý rok vyhlasujeme internú súťaž SOFTIP AWARDS o softipácku Osobnosť
a Projekt roka. Tých najlepších z najlepších vyberajú priamo naši zamestnanci
v anonymnom hlasovaní prostredníctvom intranetu. Víťazi sú slávnostne vyhlásení
na celofiremnom stretnutí všetkých zamestnancov.
Finančné benefity
Zamestnancom ponúkame mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
(DDS). Myslíme na nich aj pri významných životných udalostiach - ako napríklad pri
narodení dieťaťa, životnom, či pracovnom jubileu, alebo pri mimoriadnej rodinnej
situácii.
Celofiremné akcie a teambuildingy
Počas roka organizujeme niekoľko celofiremných akcií pre zamestnancov - či už
je to športové podujatie v podobe jarnej bicyklovačky, letný teambuilding, na
jeseň zdravotne ladená Kvapka krvi, či tradičné koncoročné stretnutie všetkých
SOFTIPákov.

Aktuálna ponuka
voľných pracovných miest na
www.softip.sk/kariera

