Microsoft Dynamics NAV/Business Central Konsulenter
Consortio IT, Sønderborg
Brænder du for at arbejde med ERP og forretningsprocesser? Begejstres du af digitalisering og de nyeste
softwareteknologier? Forstår du vigtigheden af kvalitet og god service, trives du med at arbejde agilt, samt arbejde
i teams med høj aktivitet og en hverdag fyldt med spændende udfordringer?
Så er du måske en af de nye kolleger vi søger!
Consortio IT er et Microsoft hus i vækst. Vi er et dynamisk og fagligt kompetent team på 12 engagerede kolleger, der
tilsammen har over 150 års Microsoft Dynamics NAV og Business Central erfaring - og besidder stor ekspertise i
succesfuld projektimplementering.
Dine opgaver
Som NAV/Business Central Konsulent vil du indgå i et eller flere teams, som arbejder med implementering,
opgradering eller support af Microsoft Dynamics NAV/Business Central løsninger. Vi arbejder med agile metoder,
hvorfor det er vigtigt, at du er selvledende og tør tage ansvar. Dine arbejdsopgaver vil være forskelligartede og
tilpasset dine kompetencer.
Vi arbejder i de nyeste NAV/BC-versioner og sørger for, at du løbende bliver uddannet heri. Du vil få indflydelse på
løsningens opbygning og videreudvikling – og dine opgaver vil bl.a. omfatte:
•
•
•
•
•
•
•

Analyse og design
Udarbejdelse af User Stories og User Cases, som løbende skal afstemmes med kunden
Setup og implementering af løsninger
Tilpasninger både i Microsoft Dynamics NAV/BC-applikationen, men også i kundespecifikke områder
Arbejde med add-ons såsom Continia, Tasklet, ForNAV etc.
Test og dokumentation
Support samt evt. uddannelse

Arbejdet udføres både in-house og ude hos vore kunder, hvoraf hovedparten er i Syddanmark.

Din profil
For os er det vigtigt, at du har grundlæggende forståelse for ERP og forretningsprocesser samt lysten til at vokse med
opgaverne. Det vil være en fordel, hvis du har:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nogle års erfaring med udvikling i Microsoft Dynamics NAV/BC (C/AL) – og gerne erfaring med både Classic og
RoleTailored Client og i særdeleshed gerne med nyere NAV/BC-versioner
Arbejdet med lagerstyring og produktionsstyring i NAV/BC
Lyst til hele tiden at holde dig up-to-date på de nyeste løsninger fra Microsoft - både på Microsoft Dynamics
NAV/BC-platformen, men også på andre Microsoft produkter såsom Power BI og Office 365 og Azure
Kendskab til Power Apps, Power Automate, Power BI
En pragmatisk tilgang til opgaverne
Kunden i fokus og god forretningsforståelse
Evnen til at kommunikere på en let og forståelig måde
Forståelsen for vigtigheden i at overholde aftaler og er grundig i dit arbejde
Momentum, kan træffe beslutninger, der kan skabe fremdrift
Et godt humør og er en teamplayer, men også er i stand til at arbejde på egen hånd

Vi tilbyder dig
En spændende og afvekslende arbejdsdag, hvor du i meget høj grad kan være med til at definere metoder, processer
og arbejdsgange. Derudover kan du forvente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor grad af medindflydelse på virksomhedens fortsatte positive udvikling
Et dynamisk arbejdsmiljø med en flad organisationsstruktur, der giver mulighed for stor selvbestemmelse og
indflydelse på egne arbejdsområder
Et garanteret stort engagement og højt humør blandt dine kolleger
Et uformelt arbejdsmiljø med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder, hvor vi sigter efter at jobbet
skal føles som mere end bare et arbejde
Du bliver en del af et stærkt team bestående af kompetente kollegaer, hvor læring og sparring deles og
dyrkes
Højt fokus på medarbejdertrivsel, herunder 6 ugers ferie og attraktive personalegoder
Attraktiv lønpakke med fast løn og bonusordning
Firmabetalt mobil og privat bredbånd
Mulighed for hjemmearbejdsplads
(Dele)firmabil
Frokostordning fra Huset Blom
Pensionsordning, sundhedsforsikring og en velfungerende personaleforening

Din ansøgning
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Send din ansøgning og CV til info@consortio.dk, emnet: NAV/Business Central - <Dit navn>
Ved spørgsmål kontakt venligst Søren Krog Nielsen på telefon 51 31 93 76.

Consortio IT ApS
Kongevej 28
6400 Sønderborg
www.consortio.dk

Om Consortio IT
Consortio IT er en Microsoft Partner i vækst med kunder i hele Jylland.
Vi er en succesfuld ejerledet virksomhed med højt til loftet og korte beslutningsprocesser. Vi er en fleksibel
arbejdsplads med frihed under ansvar. Vi har fokus på at skabe værdi for vores kunder, samtidig med at vi tilbyder høj
faglig sparring og udvikling for den enkelte kollega. Vi har en sund økonomi og rigtig mange spændene projekter i
vores pipeline.
Vi har specialiseret os i at rådgive, implementere, udvikle og supportere IT løsninger med fokus på Microsoft Dynamics
NAV/BC, Power BI, Office 365 og Azure Cloud.
Vores værdigrundlag indeholder: Ærlighed, Innovation, Engagement samt Partnerskab, og disse 4 elementer er alle en
naturlig del af vores kultur, og den måde vi omgår hinanden og vores kunder på.
Consortio IT vil være den foretrukne IT-udbyder i Syddanmark for strategisk forretningssoftware (med fokus på
NAV/BC) og hjælpe vore kunder til øget konkurrenceevne gennem digitalisering.

