
KCT Data …je ryze èeská konzultaèní spoleènost, která 

se od roku 1999 plnì soustøeïuje na vývoj a prodej 

øešení v rovinì podnikového øídicího systému SAP. Je 

autorizovaným partnerem spoleènosti SAP ÈR a pro 

významné zákazníky (Èeské Radiokomunikace a.s, ÈEZ 

ICT Services, a.s., E.ON IS GmbH, Škoda Auto a.s., 

Letištì Praha a.s., Ministerstva a mìstské úøady, 

MobilKom a.s, T-Mobile CZ a.s.…) v ÈR a celém EU 

poskytuje služby rozvoje a podpory nasazených 

systémù SAP. Patøí k nejsilnìjším technologickým 

partnerùm SAP v ÈR.

Co od Vás bude 
zamìstnavatel oèekávat?

Teoretickou i praktickou. Pøedstavuje nutnou podmínku

 pro Vaše zaøazení do odborné praxe.

V oblasti Vašeho dalšího rozvoje (mimo vlastní 

odbornost) – napø. schopnost samostatné práce, 

stejnì jako s ohledem na pracovní dobu apod.

Dùležitý bod, který Vás posune rychle na mapì 

firemního  zaøazení  a zamìstnavateli umožní lepší 

využití Vašich možností. Zároveò získáváte pøíležitost 

ucházet se o mnohem zajímavìjší pracovní nabídky.
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… a získáte vše, co budete potøebovat

Spojte své schopnosti s námi …

KCT Data, s.r.o, Prùmyslová 11, 102 91 Praha 10, 

tel. +420 241 776 875, fax +420 241 776  876, nabor@kctdata.cz, www.kctdata.cz, facebook: kct_data

je založena na dohodì o provedení práce, jejím absolvováním získáte dílèí znalosti v konkrétní vývojové 

odbornosti, všeobecný pøehled o možnostech svého uplatnìní v oblasti ERP SAP a dobrý finanèní pøíjem

na tématech a úkolech dohodnutých s FEL a jednotlivými katedrami budou vypsána zadání jednotlivých prací, 

získáte podporu silné SW spoleènosti, mùžete využít zázemí a kvalitní know-how pro vývoj svých øešení a 

zajistíte si zajímavý finanèní pøíjem

založená na pracovní smlouvì s KCT Data, umožòující profesní i odborný rùst, práci u nejdùležitìjších podnikù 

v ÈR a EU, kvalitní zázemí, vynikající podmínky a platové ohodnocení kvalitní práce


