
ERP Администратор 

 

Ние сме Орно АД, динамична и бързо развиваща се дистрибуторска компания в сектора на 

бързооборотни стоки, представител на хранителни, нехранителни и козметични продукти. За да 

поддържаме високото ниво на професионализъм и оперативност, търсим да присъединим към 

екипа си енергичен и мотивиран колега за позицията ERP администратор, който да наблюдава и 

управлява ERP системата на организацията чрез най -добрите практики за внедряване. Това 

включва инсталиране, конфигуриране, надграждане и мониторинг на ERP софтуера на 

компанията. Администраторът на ERP също ще бъде отговорен за планиране и координиране на 

управлението на промените в свързаните процеси и технологии, използвани за бизнес операции. 

Това лице ще приложи доказани комуникационни, аналитични умения и умения за решаване на 

проблеми, за да увеличи максимално инвестициите на компанията в ERP технологии. 

 

Отговорности: 

• Активно участва в процеса на внедряване и поддръжка на ERP и мобилни системи за продажби в 

компанията; 

• Анализирае изискванията на бизнеса и внедрява решения за съответните бизнес процеси и 

правила; 

• Наблюдавайте процеса на управление на промените в ERP в цялата компания във всички 

засегнати области; 

• Активно сътрудничи с фирмата-внедрител на ERP софтуер; 

• Приема, приоритизира, анализира и отстранява проблеми с Microsoft Dynamics 365 Business 

Central и мобилни системи за продажби; 

• Участва в създаването на таблици, отчети и т.н., вкл. и печатни формуляри; 

• Създава и администрира на потребителски права; 

• Отговаря за връзките между основните ERP / мобилни системи за продажби и външни 

платформи и системи; 

• Подготвя технически и работни ръководства, обучава потребителите; 

 

Изисквания: 

• Изисква се бакалавърска степен по компютърни науки, информационни технологии или 

еквивалентен опит; 

• Минимум 4 години пряк опит в администрирането на ERP приложения; 

• Доказан опит с Microsoft Dynamics 365 Business Central; 



• Познаването на C / AL е плюс; 

• Познаването на BI е плюс; 

• Солидни познания за най -добрите практики и техническите системи в индустрията; 

• Разбиране на структурата и дизайна на базата данни; 

• Работни познания за мрежови и компютърни операционни системи; 

• Отлично обслужване на клиенти и комуникативни умения. 

• Способност за провеждане на изследвания по софтуерни проблеми и продукти; 

• Силно мотивиран и съсредоточен, с голямо внимание към детайлите; 

• Умения за работа в екип и сътрудничество; 

 

Ние ви предлагаме: 

• Отлична професионална възможност в една от бързо развиващите се дистрибуторски компании 

в сектора на бързооборотни стоки; 

• Отлични възможности за развитие с техническа кариера; 

• Конкурентно възнаграждение и придобивки; 

• Високи работни стандарти, интересна и динамична работа; 

 

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография на: 

pavlina.bachvarova@orno.bg  

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според 

изискванията на ЗЗЛД. 

Оценяваме всички изпратени кандидатури, но, моля обърнете внимание, че ще се свържем само с 

кандидати, одобрени по документи. 
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