Vi søger IT- og Forretningskonsulenter - er det dig?
Vi kan tilbyde
En stor del af vores succes skyldes vores dygtige medarbejdere, der leverer topklasse kundesupport og høj kvalitet i vores produkter. Vi har brug for flere kollegaer til vores konsulentafdeling, det
kan hjælpe vores kunder med at finde de rigtige løsninger til dem, samt deltage i den daglige
support af vores kunder og overvågning af vores løsninger. Det gælder både i forhold til brugen
af vores VAX 360 løsning og i forhold til de forskellige elektroniske dokumentformater, der udveksles fortrinsvis i XML, samt integrationer
til SAP og Oracle. Endvidere skal du bidrage
med mindre komplekse kodeopgaver, som
f.eks. udvikling af konverteringer i XSLT og
Vi er på en vækstrejse - skal du med?
konfigurering af vores produkter.
Spændende arbejdsmiljø
Et godt og inspirerende arbejdsmiljø og
fleksibel arbejdstilrettelæggelse, der modsvarer kravet om fleksibilitet i opgaveudførelsen. Blive medlem af et team, der er
i besiddelse af den største kompetence
på vores forretningsområde i Danmark.
En løn der svarer til dine kvalifikationer og
præstationer.
Vi søger
Vi søger dygtige kollegaer med den rette
viden enten fra uddannelse indenfor IT
eller Ledelse, eller gennem tidligere jobs.
Vi lægger stor vægt på dine menneskelige
værdier, da vi hver dag arbejder for at bibeholde tilfredse kunder. Du skal brænde for
at gøre vores kunder glade og bidrage til
deres succes. Samtidig skal du have gode
kommunikative evner, da du skal kunne
forstå kundernes virkelig og kunne handle
herudfra.
Jobbet som konsulent vil bringe dig i
mange retninger, og derfor skal du være
videbegærlig, og være god til at tilegne dig
ny viden på egen hånd.
Vi ser gerne, at vores nye kollega besidder
følgende faglige kompetencer:
•
•
•
•

Du har væktøjskassen i orden, og gerne
en videregående uddannelse indenfor
IT eller Ledelse.
Du har stærke IT-kompetencer, og gerne med kendskab til databaser og XML.
Du har kendskab til ERP-systemer.
Kendskab til indkøb- og logistikprocesser er en fordel.
Du har kendskab til elektronisk faktura
og digitale systemløsninger.

Men husk sikkerhedsselen, for der er fart
på. Vi har en masse spændende projekter
foran os, men for at kunne komme over
målstregen, mangler vi dygtige kollegaer.
Så send din ansøgning i dag.

Om mySupply
Vi er en del af Visma-Group siden 2022. Vi er en
virksomhed med stærke værdier omkring ansvarlighed, kvalitet, troværdighed, leverancesikkerhed og samarbejde. I det hele taget har vi
en professionel tilgang til løsning af opgaverne,
hvor kunderne og deres behov er i højsædet.
Vi har skabt en helt unik position på markedet
for levering af rådgivning og løsninger til udveksling af elektroniske forretningsdokumenter
og integrationer samt løsninger til professionelt
indkøb.
Vi arbejder med cloud-løsninger og de nyeste
teknologier på området. Vi har deltaget i udviklingen af NemHandel i Danmark og Peppol
i EU, og vi har deltaget i arbejdet med Næste
generation af Digital Post (NgDP), og er generelt først på listen, når offentlige og private virksomheder har brug for specialistrådgivning og
løsninger indenfor vores felt.
Information og ansøgning
Vi leder hele tiden efter gode kollegaer - både
erfarne og nyuddannet - og vi ansætter løbende, når vi finder de rette.
Ansøgning og CV sendes til job@mysupply.dk.
Ønsker du yderligere information, kan du kontakte konsulentchef Charlotte Dahl Skovhus tlf.
40254743 eller e-mail cds@mysupply.dk.
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