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Despre noi
Elcomtur proiectează și implementează programe de calculator destinate evidentelor
economice (contabilitate agenți economici și institutii bugetare, salarii, gestiuni,
evidente specifice ). Avem sediul în DEVA și clienți în 10 judete.
Căutăm:
Economist(proaspăt absolvent, masterand sau student în ultimul an) pentru testarea,
implementarea si acordarea de asistentã tehnicã (prin telefon sau pe teren) pentu
programele firmei si care, după o perioadă de acomodare, să poată contribui la
dezvoltarea programelor noastre
1. Dorim ca viitorul nostru coleg sã fie foarte bun în calculatoare, competent si
informat la zi în probleme economice, cu spirit de observatie, putere de analizã ,
imaginatie, rãbdare, clar în exprimare , ordonat si cu talent didactic.
2. Deoarece este putin probabil sã gãsim persoana cu calitatile de la punctul 1
suntem dispusi sã angajãm un tînãr CARE VREA SI POATE SÃ AJUNGÃ LA
ACELE CALITÃTI.
3. Persoana descrisã la punctul 2 ar avea în firma noastã toate conditiile si
îndrumarea sã ajungã la calitãtile de la punctul 1 dacã are talent, perseverentã si
pasiune.















SARCINILE DE SERVICI AR FI:
Intelegerea functionãrii programelor noastre si cunoasterea legislatiei;
Testarea repetatã a programelor scrise de colegii cu experientã;
Acordarea de asistentã tehnicã prin telefon sau pe teren beneficiarilor, instalarea
de programe si instruirea beneficiarilor noi;
Prezentarea programelor noastre potentialilor clienti;
După o perioadă de acomodare scrierea de module de program în Visual FoxPro,
utilizând bibliotecile firmei si în stilul programelor ELCOMTUR.
DEZAVANTAJELE ACESTUI SERVICIU
Problematica extrem de complexã, care presupune dedicare, informare temeinicã ,
lucru sistematicsi răbdare
Lucrul si cu beneficiari neexperimentati in calculatoare.
Schimbãrile dese si incoerente în legislatia economicã ceea ce implicã citirea si
intelegerea legislatiei, modificarea si retestarea programelor.
AVANTAJE
Salariul creste rapid dacã deveniti util firmei si este NELIMITAT SUPERIOR
Aveti extrem de mult de învatat, atât în calculatoare cît si în domeniul economic.
Un loc de muncã deosebit, în care un tînar ambitios poate face o carierã frumoasã
Dacă vreti să deveniti programator deşi nu ati absolvit informatica dar credeţi
că aveţi logica şi răbdarea necesară, aveţi aici această şansă.

Dacã sunteti interesat, trimiteti un Curriculum Vitae la elcomtur@yahoo.com
precum şi o scurtă descriere a modului în care credeţi că vă puteti integra în firma
noastră.

