Vi søger endnu en erfaren
og skarp NAV konsulent

Er du NAV konsulent og kunne du tænke dig at blive en del af et stærkt team i en spændende
virksomhed i vækst?
Hos Dynalogic løber vi stærkt. Vi har stor tilgang af mange nye kunder, og ligeledes har vi mange større
opgraderinger af eksisterende kunders løsninger.
Vi søger derfor en erfaren NAV konsulent, der kan varetage konsulentopgaver inden for Microsoft Dynamics
NAV platformen i et tæt samarbejde med vores andre konsulenter og systemudviklere.
Du bliver en del af et særdeles kompetent og erfarent team, som sætter samarbejdet med både kunder
og kollegaer allerhøjst på agendaen i dagligdagen. Du vil skulle servicere såvel eksisterende som nye NAV
kunder, og herunder være i stand til at tage det primære løsningsansvar for de mange nye opgaver, der
kommer ind.
Vi har brug for en konsulent med solid erfaring med områderne: økonomi, salg, køb, lager mv. i Microsoft
Dynamics NAV applikationen, og herunder meget gerne erfaring med optimering af processerne i
ovenstående områder. Derudover vil det være en fordel at have erfaring med nogle af de mest udbredte 3.
parts moduler som fx Continia Payment Management, Document Capture osv.
Vi tilbyder fleksible og attraktive ansættelsesforhold i en spændende og dynamisk virksomhed med “højt til
loftet”. Vi forventer, at man som medarbejder hos Dynalogic, brænder for at tage ansvar og være med til at
skabe et godt socialt og fagligt miljø i forhold til både kunder og kollegaer.
Din løn vil være konkurrencedygtig, og være tilpasset de kompetencer og den erfaring du kommer med.
Arbejdsstedet vil være Thisted og lejlighedsvis hos vores kunder i hele Danmark.
Hvis du er interesseret eller har yderligere spørgsmål?
Send din ansøgning og udførligt CV allerede i dag til: job@dynalogic.dk
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du også velkommen til at ringe til projektchef Thomas Sørensen
og høre mere på tlf.: 40199511
Samtaler afholdes løbende og tiltrædelse ønskes snarest muligt.
Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.
Dynalogic er én af Danmarks førende forhandlere af Dynamics NAV
og Dynamics 365. Vi beskæftiger 18 topmotiverede medarbejdere
indenfor funktionerne salg, udvikling og projektimplementering.
Hos Dynalogic er vi specialister i Dynamics NAV og Dynamics 365,
og vores mission er at levere IT løsninger, der hurtigt tilfører værdi
til vores kunders daglige forretning. Læs mere på: dynalogic.dk

