
Η Ελληνική Εταιρεία Coffee Island, πρωτοπόρος στο χώρο του καφέ,  

αναζητά  IT Business Software Executive 

 

 Έδρα: Πάτρα 

 

Αρμοδιότητες: 

 Εγκαθιστά, συντηρεί, διαχειρίζεται και αναπτύσσει νέες εφαρμογές στο 

επιχειρησιακό λογισμικό (business software) της εταιρείας (ERP, CRM, WMS, 

HRM, Retail  POS, Mobile, E-Commerce, BI, Web Applications). 

 Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην ανάλυση απαιτήσεων νέων έργων 

επιχειρησιακού λογισμικού έχοντας πλήρη εικόνα των αναγκών και των 

επιχειρησιακών διαδικασιών (business workflows) της εταιρείας. 

 Διαχειρίζεται και αναπτύσσει κώδικα σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων (SQL Server DBMS), web εφαρμογές (Β2Β, Β2C, Gsuite κλπ.), web 

services (JSON, Angular) και custom εφαρμογές. 

 Έχει πλήρη γνώση και προσφέρει λύσεις σε όλο το φάσμα των υπολογιστικών 

(Hardware & Networks) και πληροφοριακών (Business Software) συστημάτων 

που διαθέτει η εταιρεία σε όλους τους εταιρικούς κόμβους σε Ελλάδα και 

εξωτερικό (απαραίτητα ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό βάσει των αναγκών της 

εταιρείας) 

 

Προσόντα: 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι.  τμήματος πληροφορικής 

 Επιθυμητό το μεταπτυχιακό με κατεύθυνση την πληροφορική  ή τα 
μηχανογραφημένα συστήματα (Business Software, Databases, Programming 
κλπ.)  

 Άριστη γνώση επιχειρησιακού λογισμικού (ERP – CRM – WMS – HRM – Retail 
POS) 

 Άριστη γνώση και διαχείριση βάσεων δεδομένων (SQL Server, MySQL σε 
περιβάλλοντα Windows Server, Azure, phpMyAdmin) 

 Κατανόηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών και της λειτουργίας μιας 
επιχείρησης (Συναλλασσόμενοι, Αγορές, Πωλήσεις, Παραγωγή, Αποθήκες, 
Διακινήσεις, Χρηματοοικονομικά, Λογιστήριο κλπ) 

 Γνώσεις εργαλείων Reporting, BI, MIS 

 Γνώσεις Προγραμματισμού (SQL, scripting languages, web services κλπ) 

 2-5 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση  

 Άριστη και πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά) 

 Εχεμύθεια  

 Συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά 



 Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 

 Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Ικανότητα απόδοσης σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας  

 Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό όταν 
απαιτείται 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)  
 
 

 
 

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: jobs@coffeeisland.gr, έως και τις 30/8/2017 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
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