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Jako Grupa KJM oferujemy kompleksową obsługę IT klientów 

biznesowych. Istniejemy na rynku ponad 20 lat, obsługujemy kilkuset 

klientów. KJM Soft zajmuje się produkcją, dystrybucją i obsługą 

oprogramowania biznesowego typu ERP – zarówno autorskiego jak i 

zewnętrznego. Jesteśmy zgranym zespołem kolegów, którzy od wielu lat 

wspólną pracą dążą do rozwoju firmy. Stawiamy na dobre, przyjazne, 

stabilne relacje – zarówno ze współpracownikami jak i z klientami. 

Jednocześnie stanowimy zespół profesjonalny i doświadczony. 

 

Początkowo proponujemy przyjęcie na STAŻ podczas którego nauczymy wszystkich podstawowych 

umiejętności niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Docelowo chcemy tak przeszkoloną osobę 

zatrudnić na stałe. 

 

Do jej docelowych zadań będzie należało: 

– codzienna obsługa klienta w zakresie pomocy w użytkowaniu naszego oprogramowania, 

– uczestnictwo we wdrożeniach u nowych klientów, 

– współpraca z działem programistów w zakresie przedstawiania wymagań klientów, 

proponowania nowych rozwiązań i testowania oprogramowania. 

 

Nie wymagamy wyjątkowej wiedzy ani doświadczenia. Wymagamy natomiast: 

– ponadprzeciętnej zdolności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, 

– gotowości do intensywnej nauki zarówno w zakresie wiedzy technicznej jak i merytoryki 

biznesowej 

– samodyscypliny i umiejętności samodzielnego organizowania swojej pracy 

– odpowiedzialności i zaangażowania 

– niezbędna jest otwartość, komunikatywność i pogodne nastawienie do życia - osoba  na tym 

stanowisku nie może bać się ani komputera ani ludzi – to przede wszystkim intensywna praca 

z klientem. 

 

Dodatkowymi atutami będą: 

– wykształcenie informatyczne lub ekonomiczne 

– wiedza w zakresie organizacji procesów w firmie handlowej, usługowej lub produkcyjnej 

– doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP 

– znajomość SQL 

 

Jeśli do nas dołączysz, otrzymasz: 

– stabilne zatrudnienie 

– inwestycję w Twoją wiedzę poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne 

– dużą niezależność w wykonywaniu swoich obowiązków 

– przyjazną, luźną atmosferę pracy 

– szanującego Cię pracodawcę 

– ciekawą pracę pełną wyzwań 

– wszelkie niezbędne narzędzia 

 

Jeśli masz ochotę spróbować, napisz do nas na adres pomoc@kjmsoft.pl. Oprócz CV chętnie 

przeczytamy kilka zdań, które pozwolą nam Ciebie lepiej poznać. Aby trochę poznać nas, zapraszamy 

na stronę www.kjm.pl. 
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