Senior Forretningskonsulent
Dynamics AX Konsulent
Pingala er et konsulenthus beliggende i Hovedstads og Trekants området, med flere lokationer på vej. Vi vækster kraftigt
med store og gode kunder og har brug for dygtige AX konsulenter. Pingalas virksomhedskultur er præget af et højt fagligt
niveau, kundekontakt i øjenhøjde, et lærende og uformelt arbejdsmiljø samt et kompromisløst mål om kun at have de bedste
konsulenter ansat. Vi arbejder løbende med certificeringer, opkvalificeringer og forventer af vores nye medarbejdere at
certificeringer vedligeholdes.
Jobbet
Som senior forretningskonsulent i Pingala skal du være motiveret af at arbejde med mange spændende og forskellige
funktioner som konsulent. Vi har brug for dig der både kan være den daglige konsulent der rådgiver kunden og hjælper med
konfigurationen og dig der også i en periode trives med at påtage dig projektlederansvar og være bindeled mellem
systemkonsulenter, kunden og udviklerne. Du sparrer med udviklerne omkring løsningsdesign og samarbejder med
projektlederen om projektplaner og aktiviteter og bruger Microsoft SureStep modellen, samt Lifecycle Services.
Sammenhæng i løsninger og projekter
Du er ansvarlig for, at de elementer og områder der indgår i det enkelte projekt, er konsistente og sammenhængende. Via
din indsigt i kundens forretning er det ligeledes dig som løbende sørger for, at kundens forretningsmål er forankret i
løsningen. I samarbejde med projektteamet analyserer og dokumenterer du forretningsprocesser og arbejdsgange og
rådgiver kunden løbende.
Dynamics AX senior ekspert
Du har solid erfaring inden for et eller flere af følgende områder økonomistyring, Supply Chain, Project- & Services og
Process. Det er et krav at du allerede har erfaring fra en stilling som Dynamics AX forretningskonsulent, du kan dog i dag
være beskæftiget som eksempelvis controller eller i en regnskabsfunktion hvor du har arbejdet som intern Dynamics AX
konsulent. Du har minimum 10 års AX og ERP erfaring og gerne en T profil med dybde og bredde. Det er vigtigt, at du
besidder en solid teknisk viden om løsningerne samt implementeringen af dem. Du har ballast til at indgå i en kvalificeret
dialog om løsningsdesign og integration både internt i Dynamics AX og mod øvrige software produkter. Vi arbejder med
større virksomheder og derfor er det ligeledes vigtigt at du kommunikerer skriftligt og verbalt godt på engelsk.
Du har en god forretningsforståelse og er en stærk kommunikator
Din gode forretningsforståelse er essentielle for denne stilling, da den giver dig grundlaget for at vide, hvad der skaber værdi
og succes for kundens forretning. Vores måde at angribe projekter på er systematisk og metodisk, og det er væsentligt, at du
formår at arbejde inden for de givne rammer i projekterne. Du får en udadvendt rolle, med en bred kontaktflade både internt
og ekstern og din evne til at kommunikere professionelt på alle stillings- og vidensniveauer er derfor vigtig.
Hvad kan Pingala tilbyde dig
Pingala arbejder efter agile metoder og bruger Microsofts Sure Step model, samt Lifecycle Services. Vi har et attraktivt og
rart arbejdsmiljø i Hovedstads området og i Østjylland, samt en god grundløn der suppleres med en letforståelig
bonusordning. Vi rekrutterer kun de bedste, så du kan forvente højt kvalificerede kollegaer, sparring og kontinuerlig
kompetenceudvikling. Du vil få en høj grad af indflydelse, både på din hverdag med udgangspunkt i kundens behov, men
også i den fremtidige udvikling og vækst af Pingala.
Kontakt os
Send gerne din ansøgning til vores administrerende direktør, Kent Højlund (khoejlund@pingala.eu). Har du spørgsmål, er du
også velkommen til at kontakte Kent Højlund direkte på +45 29 17 05 65.
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