
  

Személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a kiválasztási folyamat lebonyolítása céljából kezeljük. 

 
ITS FEJLESZTŐ 
 
MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FELADATOK | 
 

− Szoftveres portfólióinkba tartozó workflow editor 
keretrendszerekben történő fejlesztés DC (data capturing) és VDP 
(variable data printing) területen 

− Keretrendszereink funkcionalitásának bővítése 
− egyedi scriptek megírásával, önálló alkalmazás fejlesztéssel 
− Szoftveres megoldásaink tesztelése, telepítése, megoldásaink 

szerződés szerinti dokumentálása, részvétel az átadás-átvételi 
eljárásban 

− Részvétel az ügyfeleinkkel kötött SLA-k biztosításában fejlesztői 
support keretén belül (Level 3) 

− Részvétel az anyavállalatunk által bevezetett új megoldások 
megismerésében és új termékek tesztelésében, országunkba 
történő lokalizálásában 

 
MUNKAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ELVÁRÁSOK | 
 

− Felsőfokú/középfokú informatikai/műszaki végzettség 
− C# programozási nyelven szerzett tapasztalat, önálló fejlesztőként 
− Jó programozási készség / tapasztalat script nyelven/ken 

(JavaScript) 
− Alapfokú vagy középfokú web fejlesztői tapasztalat (ASP.Net MVC, 

jQuery, Ajax, XML, HTML, CSS, JavaScript) 
− Alapfokú SQL szerver ismeretek (telepítés, konfigurálás, alapfokú 

lekérdezések készítése, alapfokú adatelemzés, megoldásaink és az 
adatbázisok közötti kapcsolat létrehozása, tárolt eljárások 
készítése) 

− Alapvető hardware-es és software-es üzemeltetési ismeret 
(alapfokú server és desktop operációs rendszer ismeret) 

− Legalább középfokú angol nyelvtudás 
− Pontosság, strukturált gondolkodás 

− Elvárás az önálló munkavégzés és képesség az 
önfejlesztésre/önálló tanulásra, az új keretrendszerek 
használatának az elsajátítására 

 
ELŐNYT JELENT | 
 

− SharePoint fejlesztésben szerezett tapasztalat 
 

AMIT KÍNÁLUNK | 
 

− Professzionális, szakmai támogató erőforrásokkal rendelkező 
csapat tagja lehetsz; 

− Egy sikeres és dinamikus vállalat nemzetközi hátterét kínáljuk 
munkakörnyezetként; 

− Értékeljük ötleteidet, javaslataidat és elismerjük munkatársaink 
teljesítményét és lojalitását; 

− Továbbképzések, változatos feladatok, személyes és szakmai 
fejlődési lehetőség. 

 
 
 

 
 
AZ INNOVATÍV KONICA MINOLTÁRÓL | 
 
Az irodatechnikai piacon multifunkcionális berendezéseinken túl 
üzleti és működési folyamatokat támogató IT szolgáltatásokat 
nyújtunk, melyeknek fontos elemei a munkafolyamat-automatizálás, 
az IT infrastruktúrára, valamint biztonságra vonatkozó megoldások.  
 
A nyomdaipar és az ipari nyomtatás területén digitális rendszereink 
mellett szoftveres megoldásokat kínálunk, továbbá üzleti 
tanácsadással és képzésekkel támogatjuk ügyfeleinket. 
 
IoT videófelügyeleti rendszereink a teljeskörű biztonság nyújtása 
mellett ügyfeleinknek elemzéseket készítenek. 
 
SZERETNÉL TÖBBET TUDNI VÁLLALATUNKRÓL? | 
 

 Karrier oldalunkon megtudhatod, milyen a Konica Minoltánál 
az élet. 

 
Kövesd a Konica Minolta Hungary-t a Linkedinen, és légy 
naprakész vállalatunk legújabb innovációival, híreivel, 
eseményeivel és aktuális álláslehetőségeivel! 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.konicaminolta.hu/hu-hu/adatkezeles/privacy-policy
https://konicahu.azurewebsites.net/hu-hu/career/karrier
https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-hungary/
https://konicahu.azurewebsites.net/hu-hu/career/karrier
https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-hungary/
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MUNKAVÉGZÉS HELYE | Budapest, 11. kerület 

 
Amennyiben úgy érzed, hogy a meghirdetett pozíció felkeltette 
érdeklődésedet kérjük, küldd el önéletrajzodat a 
job@konicaminolta.hu e-mail címre. 
 

A tárgyba kérjük, hogy írd be: ITS fejlesztő 

https://www.konicaminolta.hu/hu-hu/adatkezeles/privacy-policy
mailto:job@konicaminolta.hu
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