#INFORMATICA este pasiunea ta?
Atunci HAI ŞI TU în echipa #ISAGRI
Grupul ISAGRI (1500 de colaboratori, peste 110 000 clienţi, 10 filiale în Europa,
China şi Canada) este lider european în informatică pentru agricultură. Suntem prezenţi în
România din 2011 şi începând cu anul 2018 venim cu noi produse şi proiecte ce vor determina
evoluţia voastră în Isagri către noi misiuni şi funcţii în proiect.

IT Support & Customer Care
Candidatul ideal:
Dacă eşti o persoană ce se adaptează la lucruri noi, îţi place informatica şi lucrezi bine
în echipă, atunci mai ai câţiva paşi până la momentul în care vei face parte din echipa Isagri.
Pentru un start eficient în cadrul companiei, vă oferim un program de instruire pe o
perioadă de 1-2 luni la sediul nostru din Beauvais, Franţa. Specificăm faptul că perioada de
formare este remunerată. Timp de 1-2 luni vă alternaţi teoria şi practica în jurul a 3 axe:
relaţia cu clienţii, informatica şi programe de gestiune.

Descrierea job-ului:
-

Îndrumarea, formarea şi asistenţa clienţilor de la distanţă în utilizarea produselor: Geofolia
- software de gestiune şi management agricol, Gps de ghidaj şi măsurători
Suport tehnic asupra produselor
Acompanierea şi formarea echipelor de traineri
Traducerea şi asigurarea calităţii soluţiilor informatice
Analizarea viitoarelor pachete de update-uri

Calificări:
-

Absolvent de studii superioare
Experienţă profesională în activităţi similare
Limba franceză (scris şi vorbit)
Cunoştinţe PC (sisteme de operare Windows şi pachetul Office)
Excelente capacităţi de ascultare şi analiză pentru rezolvarea problemelor
Abilităţi de comunicare şi prezentare
Spirit de echipă, polivalent, autonom şi motivat
Cunoştinţele agricole reprezintă un plus

Ce oferim:
-

Remuneraţie atractivă, bonus de performanţă şi asigurare privată de sănătate
Post de durată, full-time
Sediul este situat central în Bucureşti
Posibilitate de avansare
Plan personalizat de carieră
Management adaptat
Mediu de lucru plăcut şi dinamic

Isagri Romania

TRIMITE CV-ul la aradu@isagri.com

0738 853 911

