
 

 
 

DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. se sídlem v Jílovém u Děčína, jeden z největších výrobců vlnitých 

lepenek a obalů z vlnitých lepenek vyhlašuje výběrové řízení  na pracovní pozici: 

SAP-IS analytik/analytička 
 Hledáme kolegu/kolegyni do našeho týmu. 

Očekáváme: 

• VŠ (SŠ) vzdělání 

• Profesionální přístup se zaměřením na proaktivní řešení požadavků uživatelů systému SAP 

• Dobrou znalost angličtiny slovem i písmem 

• Praxi min. 3 roky v systému SAP 

• Dobrý IT background výhodou (SQL, Excel, VBA, datové analýzy) 

• Schopnost provádět analýzy business procesů, včetně návrhů řešení 

• Týmového ducha 

Vaše pravomoci a odpovědnosti: 

• SAP analytik/analytička zajištuje podklady pro přípravu firemních procesů ve vztahu k systému SAP, školí 

uživatele z pohledu SAPu, řeší vzniklé problémy a pomáhá uživatelům s nastavením systému SAP 

• Navrhuje postupy a kroky vedoucí k naplnění svěřených projektů 

• Provádí činnosti specifikované níže jako náplň práce 

Náplň práce: 

• Podílí se na činnostech v oblasti majících přímou vazbu na automatizované zpracování dat spadajícím do 

modulů SAPu a to i metodicky 

• Podílí se na tvorbě kmenových záznamů materiálu v systému SAP 

• Iniciativně a aktivně spolupracuje se všemi odbornými úseky firmy 

• Školí uživatele systému SAP 

• Analyzuje požadavky zákazníků týkající se evidence zpracovávání obchodních případů 

• Implementuje požadavky zákazníků v systému odbytového oddělení a jeho příslušných dokladů 

• Zajišťuje podporu, kontrolu a sběr dat souvisejících s měsíční závěrkou 

• Kontroluje úplnost, správnost dokladů v systému SAP a provádí jejich validace 

• Podílí se na rozvoji a nastavení systému  

• Zajišťuje a připravuje podklady pro přípravu fyzických inventur 

• Provádí testování nových verzí systému a změn v SAPu 

• Operativně řeší incidenty vzniklé při provozování přidělených modulů systému SAP 

• Navrhuje organizační nebo technické změny v systému SAP podle poznatků z vlastní činnosti nebo z 

činnosti jednotlivých závodů 

• Je připraven/a spolupracovat s klíčovými uživateli jemu přidělených modulů systému SAP 

Nabízíme: 

• Zodpovědnou práci ve stabilní mezinárodní společnosti 

• Finanční ohodnocení odpovídající důležitosti pozice 

• Systém zaměstnaneckých benefitů 

• 5 týdnů dovolené 

• Příspěvek na penzijní pojištění 

• Příspěvky na očkování 

• Poukázky Flexi Pass 

• Možnost odborného vzdělávání a další profesní růst 

Přihlášky se stručným životopisem zasílejte elektronicky na adresu: klara.hoisova@dssmith.com 


