
  

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

 
SHAREPOINT 
FEJLESZTŐ 

 
MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FELADATOK | 
 
− Microsoft SharePoint alapú rendszerek fejlesztése üzleti igények 

alapján, specifikáció szerint 
− Üzletmenetet támogató workflow-k, űrlapok fejlesztése 
− Részvétel az ügyfeleinkkel kötött SLA-k biztosításában fejlesztői 

support keretén belül (Level 3) 
− Szakmai támogatás specifikációk elkészítéséhez 
− Meglévő megoldások továbbfejlesztése, támogatása 

 
MUNKAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ELVÁRÁSOK | 
 
− Legalább 3 éves releváns szakmai tapasztalat SharePoint  
− fejlesztői területen (SharePoint online és/vagy onprem 

környezetben) 
− Egyedi SharePoint solution fejlesztésében szerzett tapasztalat 
− C# / .Net aktív tudás 
− Webes technológiákban való jártasság (HTML, CSS, JavaScript, 

jQuery, ASP.Net) 
− Fejlesztéshez szükséges adatbázis ismeret (MS SQL) 
− Közép szintű angol nyelvtudás 
 
ELŐNYT JELENT | 
 
− React/Angular/Vue, JavaScript, TypeScript gyakorlati ismeret 
− Alap SharePoint workflow editorok ismerete (MS Flow, Designer, 

Nintex) 
 
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. 
 
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: Sharepoint fejlesztő 
 
 

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! 
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