
A MOL-csoport / MOL Nyrt. Információs Szolgáltatások, SAP Központi Alkalmazások fejlesztése 
szervezete munkatársat keres az alábbi munkakörbe: 
 
SAP beszerzési alkalmazásfejlesztési szakért ı  
  
Munkakör célja:  
MOL-csoport beszerzési és logisztikai céljait támogató folyamatok elemzése és informatikai 
rendszerek tervezése, kapcsolódó üzleti igények kielégítése, megfelelı informatikai megoldások 
biztosításával. 
 
Munkavégzés helye:  Budapest 
Feladatok:   

• Közremőködik a MOL-csoport üzleti és funkcionális területi, valamint informatikai stratégia 
végrehajtásában a saját szervezetében, különös figyelemmel az alaptevékenységet ellátó üzleti 
területekre. 

• Biztosítja a MOL-csoport alkalmazás fejlesztési stratégiának és módszertannak alkalmazását a 
szervezetében. 

• Együttmőködve az adott üzleti és funkcionális területekkel elemzi a beszerzési és logisztikai 
folyamatokat, kezeli az üzleti igényeket és közremőködik az üzleti igényeket kielégítı informatikai 
fejlesztési tervek kidolgozásában, közremőködik azok végrehajtásában. 

• Elvégzi a MOL-csoport beszerzési és logisztikai tevékenységeit támogató informatikai rendszerek 
elemzését és tervezését. 

• Biztosítja az üzleti igényeket és változási kéréseket kielégítı, hatékony beszerzési és logisztikai 
folyamatok kialakítását célzó informatikai megoldások szakmai és költség hatékony 
megvalósítását. 

• Biztosítja a MOL-csoport beszerzési és logisztikai tevékenységét támogató IS alkalmazások 
standardizálását, konszolidációját és életciklus követését. 

• Közremőködik az alkalmazások fejlesztését vagy bevezetését biztosító szállítók szakmai 
értékelésében, esetenként ellátja ilyen feladatokat végzı munkacsoportok vezetését. 

• Közremőködik az alkalmazás tervezési, tesztelési feladatok és felhasználói oktatások szakszerő 
végrehajtásában, biztosítja a felhasználók megfelelı szakmai támogatását és a megoldás 
átadását az Alkalmazás mőködtetés és Infrastruktúra üzemeltetés számára. 

• Közremőködik fejlesztési javaslatok kidolgozásában az üzleti és funkcionális területek számára, 
korszerő informatikai megoldások, benchmarkok és ipari trendek alapján. 

• Informatikai fejlesztési folyamatokat, projekteket koordinál. 
 
Követelmények: 

• Felsıfokú egyetemi vagy fıiskolai mőszaki/gazdasági/informatikai végzettség 
• Minimum 2-3 éves üzleti/szakmai tapasztalat 
• Tárgyalóképes angol nyelvtudás 
• Folyamatszervezési és elemzési ismeretek 
• Programozási és rendszer architektúra tervezési ismeretek, az üzleti elvárások megértése 
• SAP MM modul ismerete 

  
Elınyt jelent: 

• projektvezetıi tapasztalat 
• ABAP programozási tudás, más SAP modulok áttekintı ismerete (SRM, SD) 
• mobilitás eseti jellegő külföldi munkavégzés esetén 

 
Amennyiben ez az állásajánlat felkeltette az érdeklıdését, várjuk jelentkezését a www.mol.hu 
honlapon. Kérjük, regisztráljon a Karrier címszó alatt! 

A jelentkezéssel kapcsolatban felvilágosítást ad: Valentínyi Emese (20/-424-9963). A 
jelentkezések beérkezésének határideje: 2012.07.09. 


