
 

 

 
Printre cei mai importanţi furnizori de sisteme informatice integrate din 
România, CRIsoft rămâne cea mai stabilă companie de pe piaţa IT&C, 
cu peste 20 de ani de activitate, timp în care s-a aflat mereu în topul 
celor mai mari companii de software la nivel naţional. 

Înfiinţată în 1991, CRIsoft a dobândit  o vastă experienţă în analiza, 
conceperea, dezvoltarea şi implementarea de soluţii software integrate, 
timp în care motto-ul companiei “Programe care gândesc” a reuşit să 
impună la propriu o nouă abordare în acest domeniu. 

Echipa CRIsoft, care numară peste 100 de angajaţi, colaboratori 
externi, subcontractanţi şi parteneri, se defineşte ca fiind dinamică, 
experimentată şi creativă. 

Produsele şi serviciile CRIsoft, dar şi permanenta preocupare de a 
cunoaşte nevoile clienţilor, de a le optimiza procesele de business, şi 
chiar de a impune noi standarde în anumite industrii, au contribuit la menţinerea unui vast portofoliu de clienţi importanţi din 
diverse domenii de activitate.               

 Dinamism şi creativitate 
               Sunt cuvintele ce ne caracterizează 

 

Consultant ERP 
Bucureşti 

 

Profilul candidatului: 

 

• studii superioare tehnice sau economice cu activitate 
în unităţi de producţie (coordonatori, responsabili, şefi 
secţie/departamente etc.); 

• cunoaşterea foarte bună a proceselor de productie; 
• cunoaşterea foarte bună a mediului Office (word, 

excel, powerpoint); 
• simţ organizatoric, gândire analitică; 
• excelente abilităţi de comunicare verbală şi în scris; 
• responsabilitate şi perseverenţă în atingerea 

obiectivelor. 
 
Experienţă: 

 

• 3 ani de lucru cu soluţii informatice de tip ERP. 
 

Constituie avantaj: 

 

• Cunoscător soluţie informatică CROS 
• cunoaşterea foarte bună a proceselor de logistică 

(supply chain, aprovizionare, etc.); 
• cunoaşterea proceselor contabile; 
• participarea la o implementare ERP; 
• cunoştinte baze de date SQL. 
 

Ne adresăm şi: 

 

• consultanţilor de implementare ERP; 

• programatorilor cu experienţă şi competenţe de 
business. 
 

Descrierea jobului: 

 

• analiza proceselor de business/logistică în vederea 
implementării sistemului informatic de tip ERP; 

•  documentarea proceselor implementate şi a 
modului de utilizare a aplicaţiei ERP; 

• elaborarea specificaţiilor de dezvoltare şi testare a 
sistemului informatic de tip ERP; 

• asistenţă acordată clientului în efectuarea testelor; 
• parametrizarea şi pregătirea sistemului final de 

producţie.  
 

CRIsoft vă oferă: 

 

• posibilitatea de a lucra cu experţi în domeniu şi 
tehnologii de vârf; 

• oportunitaţi de dezvoltare personală, cursuri şi 
certificări profesionale. 

 

Aplică acum! 
 

Departamentul Resurse Umane 

hr@crisoft.ro  
 
Vă rugăm să specificaţi denumirea funcţiei şi locaţia 
pentru care aplicaţi în subiectul mesajului. 


