
 
 

Projektów programistycznych nie tworzą narzędzia czy procesy, lecz ludzie. Ludzie, których pasja leży u podstaw 
najlepszych rozwiązań informatycznych. 

 Jeśli poszukujesz nowych wyzwań, czujesz, że nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok w Twojej karierze - zgłoś się do 
nas! 

Analityk Systemowy (nr ref.: AS/05/2017) 

Miejsce pracy:  Warszawa 
 

Dołącz do nas, jeżeli:  

 Masz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku  
 Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne, ekonomiczne, matematyczne) 
 Posiadasz doświadczenie w prowadzeniu analiz biznesowych i systemowych oraz tworzeniu scenariuszy testowych 
 Realizowałeś projekty w złożonym środowisku biznesowym i IT 
 Dobrze znasz UML i BPMN 
 Znasz narzędzia typu CASE (np. Enterprise Architect) 
 Potrafisz modelować procesy biznesowe oraz wymagań (przypadki użycia, modele danych, diagramy stanów itd.) 
 Posiadasz doświadczenie w pracy z bazami danych i znasz SQL 
 Masz doświadczenie we wsparciu klienta w zakresie analizy zgłaszanych błędów/poprawek/udoskonaleń/zmian 
 Biegle posługujesz się językiem angielskim zarówno w mowie jak i w piśmie (min. B2/C1) 
 Masz silnie rozwinięte zdolności analitycznego myślenia 
 Jesteś osobą komunikatywną o dużej kulturze osobistej 
 Masz pasję nie tylko na polu zawodowym 

Dodatkowym atutem będzie: 

 Znajomość języka programowania Java 
 Wiedza z zakresu prowadzenia projektów 
 Znajomość metodologii tworzenia systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania 
 Znajomość relacyjnych baz danych 
 Doświadczenie w projektach realizowanych metodyką zwinną 
 Umiejętność pracy w zespole 
 Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban 

Oferujemy Ci miejsce, w którym możesz:  

 Sporządzać dokumentację analityczną i administrować zmianami 

 Dawać wsparcie w zakresie merytorycznym nad działaniem aplikacji biznesowych 

 Doradzać w zakresie strategii nowych produktów 

 Szacować wpływ na procesy biznesowe oraz estymować dochody i koszty. 
 
 
Mamy dla Ciebie również: 
 

 Ciekawą pracę w innowacyjnej organizacji o stabilnej pozycji rynkowej w doświadczonym i dynamicznym zespole 

 Możliwość rozwoju i awansu (m.in. w drodze rekrutacji wewnętrznej) 

 Udział w szkoleniach i certyfikatach 

 Atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę  

 Udział w wielu, dynamicznie rozwijających się projektach 

 Laptop, telefon  

 Pracę pełną wyzwań w elastycznym wymiarze czasu pracy 

 Przyjazną atmosferę pracy 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@comp-ci.pl 
z dopiskiem w temacie maila nazwy stanowiska: (Analityk Systemowy nr ref.: AS/05/2017) 
 
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:  

mailto:rekrutacja@comp-ci.pl


 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu  
rekrutacji. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia przyszłych 
rekrutacji. 
Administratorem danych jest Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. 
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obecną lub przyszłą rekrutacją (w zależności od zaznaczonej opcji). 
Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści 
danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.” 

 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 


