Dynamics Danmark
søger
Dynamics NAV Forretningskonsulent
Fastansat eller Freelance

Er du Dynamics NAV forretningskonsulenten der kan bringe os endnu
mere succes?
Får du et kick af at gøre en forskel, og tænder du på komplekse udfordringer og udvikling i et højt fagligt
miljø? Så er Dynamics Danmark måske stedet for dig!
Vi er en ERP virksomhed i rivende udvikling og har derfor brug for flere dygtige NAV konsulenter til
nuværende og nye projekter. For at sikre vores fortsatte succes har vi brug for flere skarpe
forretningskonsulenter, der kan sikre Dynamics Danmarks fortsatte succes på ERP markedet.
Hos Dynamics Danmark elsker vi at udfordre kunderne til bedre og mere innovative løsninger. Smidige
integrationer og understøttede processer er det, der gør løsningen komplet og virkelig rykker vores
kunders forretning, og dermed skaber den forretningsmæssige værdi på bundlinjen.

Din legeplads
Du bliver en central spiller i spændende projekter. Vores kunder er meget forskelligartet virksomheder
der stiller store krav til os som deres primære IT- leverandør. Du skal derfor være med til at sikre
fremdriften i vores team, der har kompetencerne inden for salg, udvikling og implementering af
Dynamics NAV, samt diverse addon produkter. De primære opgaver vil være som NAV
forretningskonsulent, men der er gode muligheder for at skabe sit eget job.
Du bliver endvidere en del af en virksomhed, der anerkender vigtigheden af, at det datalogiske er i
orden. Det skal være stramt, professionelt og sikre god performance i løsningen. Kort sagt: Her er
rammerne for, at du kan realisere dit store potentiale!
Vi forventer, at du udfordrer os, og vi vil gøre vores til at udfordre dig. Du kommer til at arbejde sammen
med andre specialister og nørder på tværs af faglighed i en hverdag præget af agile projekter og stor
fleksibilitet. Opgaverne er ikke strammere defineret på forhånd, end at du inden for dit team selv har
mulighed for at drive dem i den retning, I sammen mener, er den rigtige. Som udgangspunktet forestiller
vi os, at dine primære opgaver vil bestå af:

•

NAV Forretningskonsulent:

Du bliver medansvarlig for implementering af nuværende og kommende projekter. Herunder
Forretningsanalyse, Kravspecifikation, Implementering og Undervisning. Du skal løbende udfordre
vores kunders forretning i forhold til Dynamics NAV/Udviklingsmæssige tiltag, samt vores produkt
portefølje.

•

Samarbejde:
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Din faglige ballast og lyst til at arbejde sammen med andre kloge hoveder vil blive afgørende for, at
teamet arbejder effektivt frem mod målet

Du er skarp
Hos Dynamics Danmark leder vi efter folk, der er rigtig dygtige til deres fag. Så for os betyder det ikke så
meget, om du har taget den klassiske karrierevej, eller om du er den ’skæve’ éner, så længe du besidder
de helt rigtige kompetencer. Det vigtigste er, at du i dén grad motiveres af det, du laver, og at du har
lyst til at blive en del af Dynamics Danmarks måde at arbejde på. Fagligt skal du dog kunne nikke
genkendende til:

•
•
•

God erfaring med Microsoft Dynamics NAV
Selvstændig og ansvarlig
Serviceorienteret og værdiskabende tilgang til konsulentrollen

Din person
I dag er du vellidt i dit team – ikke kun for din faglighed, din humor, men også din forståelse for hvornår
noget haster.
Vi forestiller os, at du:

•
•
•
•
•
•

Er passioneret omkring konsulentrollen
Elsker at arbejde med Dynamics NAV
Er socialt anlagt og en god holdspiller
Har et stærkt drive og god energi
Har et analytisk mindset og en god finansiel og økonomisk forståelse
Kan holde mange bolde i luften uden at tabe dem på jorden

Information og ansøgning
Hvis du vil vide mere om Dynamics Danmark, er du velkommen til at kigge på www.dynamicsdanmark.dk

Har du spørgsmål omkring jobbet så kontakt Christian Walther på tlf: 4224 4236/71 995 995, eller mail
christian.walther@dynamicsdk.dk.
Ønsker du at søge stillingen så send din ansøgning og CV til christian.walther@dynamicsdk.dk.Der er
ingen deadline på dette opslag, da vi holder samtaler løbende.
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