
 

 

 

 

 

 

A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. Informatikai főosztálya  

munkatársat keres  

SAP ALKALMAZÁS ÜZEMELTETŐ (TÁMOGATÓ) 

munkakörbe 

   

Kik vagyunk mi? 

 

 Budapest kiemelten fontos feladatot ellátó közszolgáltató vállalata, nagy múltú, stabil cég 

 

Miért gyere hozzánk dolgozni? 

 

 mert új SAP HANA rendszerünk üzemeltetési feladatain dolgozhatsz 

 mert szakmai képzéseken is részt vehetsz, hogy tovább bővítsd szakmai tudásodat 

 mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük (a vezetőd negyedévente értékeli a teljesítményedet, így a fizetésed 

mellé 3 havonta pénzbeli juttatást kaphatsz) 

 mert számos béren kívüli juttatásban részesülsz (pl. SZÉP-kártya, óvodai, bölcsődei étkeztetés elszámolása) 

 mert támogatjuk a vidékről bejáró munkavállalók utazási költségét 

 mert az általunk kínált munkarend lehetővé teszi a szabadidőd rugalmasabb beosztását a hétköznapokon is 

 mert izgalmas, szakmai kihívásokban és érdekes feladatokban gazdag munkakört tölthetsz be 

 mert egy jó hangulatú, összetartó csapat tagja lehetsz 

 

Mit fogsz csinálni? 

 

 belső ügyfeleink SAP R3, és HANA rendszerekkel kapcsolatos igényein dolgozol: customizing, hibakeresés, felhasználók 

támogatása az általad ismert modult érintően 

 részt veszel az aktuálisan futó SAP projektjeinkben 

 közreműködsz rendszer dokumentációk, felhasználói kézikönyvek, teszt forgatókönyvek összeállításában, esetenként 

felhasználói oktatások tartásában 

 szakmai képzéseken, belső oktatásokon veszel részt, hogy új modulok működését is megismerd 

 

Mit várunk tőled? 

 

 rendelkezz legalább középfokú végzettséggel – ideális esetben informatikai, gazdasági vagy műszaki területen 

 ismerd a SAP IS-U, SD, PM, AM, TR, BW, FI-CA, PS-IM modulok legalább egyikének standard folyamatait, és legyen 

tapasztalatod ennek üzemeltetésében 

 legalább alapfokú szinten érts meg angol nyelvű szakmai leírásokat, tananyagot 

 folyamatosan bővítsd szakmai tudásodat SAP területen, akár önképzés formájában is 

 előny, ha az ABAP programnyelvet is ismered, esetleg van fejlesztői gyakorlatod 

 előny, ha van ITIL minősítésed 

 előny, ha ismered a C4C-t vagy a PO-t 

 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat bérigény megjelölésével küldd el 
részünkre az allas@fotav.hu e-mail címre. 
 
 
 

További álláslehetőségeinket tekintsd meg Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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