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ENTERSOFT AE – Call for internship 

Η Entersoft είναι μια καινοτομική εταιρεία πληροφορικής που ειδικεύεται στην παραγωγή προηγμένων 

πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις.  

Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον 

λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα της, ERP, CRM, WMS, Retail, Mobile, E-Commerce & Business 

Intelligence, σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση 

σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).   

Η Entersoft θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα internship με στόχο την προετοιμασία Συμβούλων Υπηρεσιών & 

Συμβούλων Υποστήριξης που θα λάβει χώρα σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 

την 1η Ιουνίου 2018 και εκτιμώμενη λήξη στις 31/12/2018.  

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο 6μηνιαίο αμειβόμενο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης και συμμετοχής στις πιστοποιήσεις, καθώς επίσης και σε έργα υλοποίησης και υποστήριξης για 

την ενίσχυση της γνώσης με πρακτική εμπειρία.   

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου  

 Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης σε Οικονομικά, Πληροφορική, Χρηματ/κή Λογιστική Προγραμματισμού, 

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 Γνώσεις σε Διοικητική Λογιστική & Γενικές αποδεκτές λογιστικές Αρχές (GAAP)  

 Εμπειρία σε SQL Technologies ή άλλες σχετικές databases 

 Εμπειρία σε Reporting Tools 

 Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες 

 Αναλυτική σκέψη & ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  

 Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες  

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

 Για τους άνδρες υποψηφίους, να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχεώσεις.  

Η Entersoft προσφέρει: 

 6μηνη αμειβόμενη σύμβαση εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης  

 Δωρεάν παροχή υλικού εκπαίδευσης  

 Δωρεάν παροχή mentoring & υποστήριξης σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία 

 Δωρεάν παροχή του απαιτούμενου εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Δωρεάν συμμετοχή στις πιστοποιήσεις για την απόκτηση του κατάλληλου certification 

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις πιστοποιήσεις έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, είτε 

στην Entersoft είτε στο Πανελλαδικό δίκτυο Συνεργατών είτε και στο πελατολόγιό μας.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: olp@entersoft.gr με 

τον κωδικό ERP-CRM-0012.  
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