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Обява за работа

Ние от ГАП Консулт, имаме нужда от (амбициозен) ГИС специалист, който да стане
част от нашия разрастващ се екип. Търсим до двама души екип за включване в
текущи проекти на фирмата и в предизвикателни стартъп инициативи.

Какво предлагаме?

 Възможност за развитие - технически курсове, конференции и опит по проекти
на национално ниво в България, различни страни в Европа и проекти на
глобално ниво, включително и иновативни стартъп възможности;

 Стимулираща атмосфера, в която ще имаш възможност да допринасяш с нови
идеи и подходи;

 Интересна, предизвикателна и динамична работа, която ще те предизвика с
различни казуси;

 Гъвкаво работно време - в офис, отдалечено, споделено;

 Готин, мотивиран и успешен екип, с който работата ще бъде удоволствие.

Умения и опит, които търсим

 Висше образование (магистър или бакалавър) в сферата на ГИС, природни
науки или ИТ или допълнително придобита квалификация в сферата на ГИС
(преминати обучения и получени сертификати);

 Добра езикова грамотност;

 Професионализъм и отговорност към работния процес;

 Колегиалност, лоялност и положителна нагласа;

 Внимание към детайла;

 Добри комуникационни умения;

 Способност за самостоятелно организиране на работата и задачите;

 Добра организация на личното време.

Как да се свържеш с нас?

Изпрати ни твое CV на: contact@gapconsult.bg

или ни се обади на:

0884 398 568 - Весела Захариева.
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Кои сме ние?

ГАП Консулт ООД е частна българска компания, основана през 2006г. Основната
дейност консултантски услуги в сферата на географските информационни системи
(ГИС). Услугите, които предлага фирмата са:

 Бизнес анализ за специфични геопространствени решения;

 Дизайн на комплексни ИТ/ГИС системи;

 Разработка на ГИС: уеб/мобилни; с отворен код и комерсиални;

 Обработване и интегриране на пространствени данни;

 Пространствено моделиране, анализи и цифрова картография;

 Обучение и поддръжка.

Компанията има разработена и внедрена Система за управление на качеството
съгласно международния стандарт ISO 9001:2008.

ГАП Консулт ООД работи в повече от 20 страни, сред които България, Македония,
Сърбия, Румъния, Молдова, Беларус, Азербайджан, Туркменистан, Малдиви,
Италия и други.
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