
 
 

 

 
           

 
 

IF System Helios, s .r .o .  
U Hřbitova 460/9a, 796 07 Držovice 

Tel.: +420	775	008 216 

Společnost IF System Helios, s.r.o. poskytuje komplexní implementační a konzultační služby v oblasti 
informačních systémů a informačních technologií. Disponuje zkušenostmi s implementací a podporou 
informačního systému HELIOS ORANGE.  Řešení jsou postavena na produktech výjimečných ve své třídě.  
 
Společnost IF System Helios, s.r.o. nabízí promyšlený systém návazných služeb, díky kterým se odlišuje od 
běžného standardu a dále nabízí paletu služeb od výchozích analýz a podpoře v orientování se na trhu s 
informačními systémy až po rozsáhlý provozní servis a řešení přímo zákazníkovi na míru. Společnost realizuje 
projekty implementace, rozvoje a podpory IS, poskytuje dílčí i ucelené dodávky služeb a řešení s vysokou 
přidanou hodnotou. 
 
V rámci rozšíření svého týmu hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozici: 
 
 
PROGRAMÁTOR – pracoviště Brno nebo Držovice u Prostějova 
 
 
Co od Vás očekáváme: 

• SŠ, VŠ vzdělání v oboru informatika 
• minimální praxe v oboru 1 rok 
• znalost jazyka SQL podmínkou 
• znalost vývojového prostředí DELPHI a zkušenosti s ERP systémem výhodou 
• analytické i logické myšlení 
• samostatnost, kreativita a pečlivost 
• schopnost analýzy problému 

Co budete mít na starosti: 
• analýza požadavků klienta 
• zpracování návrhu konzultanta a úpravy systému IS Helios Orange v prostředí SQL 
• vedení uživatelské a technické dokumentace 
• tvorba samostatných agend a funkcí v prostředí DELPHI 
• provádění úprav a oprav dle přání klienta 

Co Vám nabízíme: 
• zázemí ryze české společnosti 
• možnost pracovat na HPP nebo jako OSVČ 
• motivující finanční ohodnocení odpovídající výkonu 
• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu 
• práce v neformálním a přátelském prostředí 
• pružná pracovní doba 
• nástup ihned nebo dohodou 

 
Napište nám, pečlivě čteme každý životopis a všem odpovídáme: 
 
 
Petra Tauberová 
+420 733 587 588 
tauberova@ifsystem.cz 
 
IF System Helios, s.r.o. 
U Hřbitova 460/9A, 796 07 Držovice 
Hotline: +420 775 008 216 	
www.ifsystem.cz 
 
 


