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Σχετικά με την Prosvasis SA
Η Prosvasis, μέλος του Ομίλου SoftOne, ιδρύθηκε το 2005 και αποτελεί μία από τις πιο
σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων
λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite One”.
Με πλούσια λειτουργικότητα και ισχυρά εργαλεία, η λύση της PROSVASIS αυτοματοποιεί το
σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας
πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα της PROSVASIS διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και
ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα του λογιστικού και
φοροτεχνικού πλαισίου.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε
λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα
δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη
τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
H Prosvasis στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της και με γνώμονα την διαρκή επένδυση
στο ανθρώπινο δυναμικό της, αναζητά στελέχη υποστήριξης Λογιστικών εφαρμογών με όρεξη
για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη, στα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα.
Αρμοδιότητες:
 Παροχή τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών της Prosvasis σε τελικούς πελάτες.
 Καθημερινή εξυπηρέτηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις
ανάγκες του πελάτη.
 Διαχείριση αιτημάτων-προτάσεων βελτίωσης του πελάτη σχετικά με τη χρήση και
την εξέλιξη των εφαρμογών
Προσόντα:
 Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ως ERP/Support Consultant σε
λογιστικές εφαρμογές/εφαρμογές μισθοδοσίας.
 5+ χρόνια εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο εταιρειών ή λογιστικό γραφείο.
 Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
 Απαραίτητη η γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής, ιδανικά των εφαρμογών της
Prosvasis
 Πολύ καλή γνώση φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας καθώς και ικανότητα
παρακολούθησης και αφομοίωσης των συνεχών αλλαγών τους.
 Πελατοκεντρική αντίληψη.
 Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
Η εταιρεία προσφέρει:
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.






Άριστο περιβάλλον εργασίας.
Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.
Ιδιωτική, ομαδική ασφάλιση υγείας.
Εάν πιστεύετε ότι είστε ο/η κατάλληλος για την θέση, παρακαλούμε να στείλετε το
βιογραφικό σας, στο careers@softone.gr
αναφέροντας τον κωδικό θέσης.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

