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Szőnyi Kati vagyok, az SAP területen dolgozom szeptember óta, és úgy érzem, nagyon jó döntést
hoztam.
A felvétel több körös interjúból állt, az első körben az egy általános Hr-es interjú volt ezt követte egy
angol nyelvű szakmai interjú, és a harmadik körben a német nyelvtudásomat mérték föl. Barátságosan
zajlottak az interjúk, úgyhogy a kezdeti izgalom hamar feloldódott.
Az Accenture egy vezető globális cég, amely a legújabb technológiai trendeket követi. Abszolút biztosítva
van a szakmai fejlődés, változatos és állandó. Lehet utazni, aki szeret, és nagyon jó közösségben
dolgozunk. Együttműködő kellemes atmoszférájú hely nagyon moder irodával. Inspiráló környezetben
tudunk együtt dolgozni. Változatos a munka, mert rengeteg ügyfelünk van, és különböző projektjeink
vannak, amennyiben a projekt megkívánja akkor utazunk is, mert általában külföldi projektjeink vannak.
Az SAP controlling moduljával foglalkozom, és többek között ezért is választottam az Accenture-t, mert
most hosszú idő után ismét tudok a controlling modullal foglalkozni, a mi a vágyam volt. Azt szeretem
még, és szimpatikus az Accenture-nél, hogy fontos, hogy mi az én véleményem, és egy olyan
projektmunkát kapok, ami számomra is megfelelő. Szóval számít a mi véleményünk is.
Változik a napirend attól függően, hogy projekten dolgozom, vagy sem. Amennyiben nincs projektem,
akkor általában tanulással, szakmai továbbképzéssel telik a napom, illetve részt veszek különböző
workshopokon is. Figyelem a futó projekteket, és hogyha látok olyat, ami a szakmai területemnek
megfelelő, akkor felveszem a kapcsolatot az aktuális projektvezetővel, és megpróbálok még több
információt kapni a projektről. Olyan is előfordul, hogy minket keresnek meg a belső rendszerünkön
keresztül egy projektmunkával. Hogyha megkapom a projektet akkor elkezdem tanulmányozni az
információkat, a projekthez kapcsolódó anyagokat, és szakmailag felkészülök a kihívásra.

Azok számára ajánlanám ezt a céget, akik részesei szeretnének lenni egy globális cég magyarországi
megerősödésének, akik szeretnek tanulni, akik szeretnek innovatív technológiákkal foglalkozni. A
szakmai fejlődés itt abszolút biztosított, és kellemes környezetben egy jó csapatban tudnának dolgozni.
Be yourself, make a difference.
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