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DEVEHO Consulting Group 

A DEVEHO CONSULTING GROUP A SAGE X3 GLOBÁLIS ARANY PARTNERE, AMELY 
TÁMOGATJA A KÖZÉPVÁLLALATOKAT POTENCIÁLIS NÖVEKEDÉSÜKBEN ÉS 
BŐVÍTÉSÜKBEN. 

 

KIT KERESÜNK?   ERP rendszer tanácsadó  ( disztribúció - logisztikai modul) 

 

FELADATOK: 

 

 A Sаgе X3 tervezése és megvalósítása projekt módban (Dеsign, Sеt-up, Trаining, UAT, 
Support); 

 Dokumentációt és jelentést az ERP végrehajtása során (elemzési dokumentáció, a mérések 
napirendje, indító jelentések) 

 Kapcsolattartás az ügyfelekkel, segítségnyújtás a rendszerrel kapcsolatban felmerülő 
problémák és kérdések kezelésében. 

 Ügyfélszolgálati tevékenység 

 Vegyen részt a magyarországi megvalósításokban és / vagy támogató tevékenységekben, 
főleg akkor, ha külföldi országokban szükséges vegyes csapatokba (RO / FR / SK / PL / CZ / HU 
/ ES / CH csapatok) 

 • Ügyfélszolgálati tevékenység; a logisztika, az elosztás és a gyártás területén. A képzést és a 
know-how-t a DEVEHO biztosítja. 

 Utazás az ügyfelekhez - a projekt-tanácsadókhoz, az irodákhoz - a támogatási tanácsadókhoz. 

 Az ország törvényi számviteli támogatásának részvételén venni 
 

http://www.deveho.com/


AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT: 

 

• Tapasztalat az ERP-k tanácsadóként vagy támogató tanácsadóként történő megvalósításában 

(előnyösen legalább 2 év);  

 Pénzügyi és számviteli ismeretek 

 B kategóriás jogosítvány. 

 
 

ELVÁRÁSOK: 

 

 Irodai alkalmazások magas szintű ismerete 

 Képesség és hajlandóság az önálló munkavégzésre 

 Magabiztosság, határozott fellépés, kiváló tárgyaló- és kommunikációs készség 

 Jó problémamegoldói és elemzői képességek 

 Gazdálkodj jól az időddel, a kapott feladataid tervezésével. 

 

 

AMIT KÍNÁLUNK: 

 

 Stabil vállalati háttér 

 Szakmai fejlődés ügyviteli rendszer ismeretek területén  
 Hosszú távú együttműködés 
 Szakmai továbbképzések 
 Távoli munkavégzési lehetőség 
 Kihívást jelentő munka 

 

 

 

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT: 

 2-5 év szakmai tapasztalat 
 

SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: 

 Főiskola 

 
SZÜKSEGES NYELVTUDAS: 

 A magyar nyelv kötelező 

 Tárgyalóképes angol nyelvtudás 

 A francia szintén bónusz.  
 
FOGLALKOZTATAS JELLEGE: 

 Teljes munkaidő 

 
MUNKAVEGZES HELYE: 

Home office - Budapest  



A Deveho Consulting Group egy nemzetközi üzleti partner, amelynek célja egy nemzetközi ERP 

rendszer (Sage X3) bevezetése több országban, az ERP projektek megvalósításának elismert bevált 

gyakorlatainak felhasználásával. 12 kirendeltségünkön belül, Franciaországban (3), Romániában, 

Szlovákiában, Spanyolországban, Svájcban és Hollandiában irányítjuk a globális és helyi 

megvalósítást. A legjobb szakértelmet és tudást nyújtjuk minden üzleti folyamathoz, valamint olyan 

hatékony és speciális Sage X3 megoldásokkal együtt, mint a globális ERP, a könyvelés és a pénzügy, az 

üzleti intelligencia, a CRM, a papír nélküli és a mobil megoldások.  

 

Ha további kérdései vannak, írjon nekünk.  


