
 

Każda część jest częścią mnie.  
 

GEDIA przykłada wagę do każdej części i każdego człowieka: do każdej części – ponieważ wspólnie z niemal wszystkimi 
producentami pojazdów opracowujemy i produkujemy innowacyjne części strukturalne do karoserii pojazdów 
mechanicznych, do każdego człowieka – ponieważ nie byłoby to możliwe bez naszych 4.300 zmotywowanych i 
kompetentnych pracowników.  
Ty też możesz stać się częścią GEDII!  
Jesteśmy międzynarodowym przedsiębiorstwem rodzinnym z dziewięcioma zakładami produkcyjnymi i przywiązujemy dużą 
wagę do kultury korporacyjnej, którą cechuje wzajemny szacunek i zaufanie. 
 
Do działu IT szukamy osoby na stanowisko 

IT Application Manager – SAP Basis Administration 
Zadania:       

 zapewnienie funkcjonowania systemu SAP poprzez analizę, 
support i monitoring środowiska systemu, 

 planowanie i realizacja zmiany wersji, aktualizacji, kopii 
systemu, migracji, instalacji, 

 opracowanie zgłoszeń serwisowych oraz usuwanie 
problemów technicznych w bazie SAP (Second-Level-
Support), 

 realizacja działań strategicznych w celu optymalizacji 
środowiska systemu SAP (analiza słabych miejsc, 
optymalizacja wydajności systemu itd.), 

 administracja produktów AddOn, 

 sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji systemowej, 

 współpraca w projektach technicznych. 

Profil personalny: 

 wykształcenie informatyczne, 

 w idealnym przypadku doświadczenia w administracji systemu  
SAP, 

 myślenie analityczne i techniczne, dobre przyswajanie wiedzy jak 
również wysoka orientacja na klienta i gotowość do pracy 
serwisowej, 

 dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana również 
języka niemieckiego, 

 gotowość do interwencji na wezwanie (także w weekendy). 

Oferujemy: 

 bezpieczne stanowisko pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem adekwatnym do wyników. 

 świadczenia socjalne, korzystanie z kantyny. 

 ciekawe i ambitne zadania z przestrzenią na osobistą inwencję w koleżeńskim, międzynarodowym zespole. 

 gruntowne i systematyczne wdrożenie. 

 regularne rozmowy rozwojowe w celu wspierania rozwoju merytorycznego i osobistego. 

  nowoczesne, ergonomiczne stanowisko pracy w klimatyzowanym pomieszczeniu. 

 

 

IT Application Manager SAP Basis Administration 

 Zadzwoń :                   tel. 68 45 80 295  lub  68 45 80 655 

 Przyjdź:                       GEDIA - Biuro Rekrutacji  
                                      ul. Przemysłowa 7, Nowa Sól  
Wyślij swoje CV:        praca@pl.gedia.com 

 

 

mailto:praca@pl.gedia.com

