
Te zanimajo novi izzivi? 

Herman & partnerji 

išče nove sodelavce! 


Na oddelku poslovne transformacije iščemo 2 nova sodelavca – poslovnega analitika in svetovalca za digitalne 
transformacije.

Svetovalna družba Herman & partnerji je skupina vrhunskih strokovnjakov za največje komunikacijske in poslovno-strateške 
izzive sodobnega časa. 



Poslovna transformacija z učinkovitimi analitičnimi in svetovalnimi rešitvami omogoča podjetjem prilagajanje poslovanja 
vse hitrejšim in nenadnim družbenim, socialnim, ekonomskim in političnim spremembam.



Projekti so raznoliki, svoje storitve nudimo različnim, tudi velikim mednarodno usmerjenim podjetjem. Sodelujemo z 
zunanjimi strokovnjaki, znotraj hiše pa združujemo poslovno svetovanje z digitalnim marketingom in korporativnim 
komuniciranjem.


Poslovni analitik

mentorstvo pri uvajanju in učenju

podpora pri osebnem in profesionalnem razvoju na področjih strateškega in poslovnega vodenja

priložnost za svetovanje pri delu z največjimi domačimi in tujimi organizacijami

udeležba na strokovnih dogodkih in dodatno izobraževanje

delovno mesto v sodobnih prostorih v središču Ljubljane

urejeno delovno okolje in številne ugodnosti za sodelavce


analiza in interpretacija poslovnih in gospodarskih trendov ter poslovnih izkazov

delo v uigrani ekipi strokovnjakov na področju razvoja strategij, poslovnega svetovanja in modeliranja poslovnih modelov

analiza trga in trendov

koordinacija projektov


Nudimo:

Te zanima:

VI/2 stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne finančno-računovodske smeri, seveda pa imajo relevantne 
izkušnje prednost pred formalno izobrazbo

širše razumevanje poslovnih in družbenih trendov in sposobnost prevajanja trendov v poslovne rešitve

vsaj 2 leti relevantnih izkušenj poslovne analitike in svetovanja

poznavanje pristopov poslovnega svetovanja

znanje analiziranja poslovno-finančnih vsebin

obvladovanje orodij MS Office

aktivno znanje angleškega jezika

Ali imaš?


Svetovalec za digitalne transformacije

Pridruži se nam!

digitalizacija podjetij, E-commerce in online prodaja

analiza, načrtovanje, testiranje in uvajanje poslovno-finančnih programskih rešitev (Microsoft Navision / Business 
Central / Business Intelligence)

pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskih rešitev

aktivno vsebinsko sodelovanje pri izboljšavah in optimizaciji obstoječih programskih rešitev in procesov

koordinacija in vodenje projektov

prilagajanje funkcionalnosti IT orodij in procesov potrebam novih in obstoječih uporabnikov

izdelava poročil na podlagi različnih baz podatkov

sodelovanje na razvojnih projektih s projektnim timom

načrtovanje in vodenje procesov poslovne analitike (Business Intelligence)

Te zanima:

Vsaj 3 leta delovnih izkušenj

izkušnje na področju digitalizacije podjetij

izkušnje v IT stroki

napredno računalniško pismenost

sposobnost analitičnega razmišljanja

izkušnje pri delu s podatki oziroma podatkovnimi bazami (Microsoft BC/BI) so prednost

samoiniciativnost, prijaznost, komunikativnost, zanesljivost

aktivno znanje angleškega jezika

Ali imaš?


Več o izzivih na oddelku poslovne transformacije na voljo tudi tukaj  www.herman-partnerji.si



Če te zanima nova karierna priložnost, te vabimo, da nam pošlješ svoj življenjepis do 27. 5. 2021 na hr@herman-partnerji.si.

klik
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