Navtilus søger dygtig og skarp Dynamics 365 Business Central udvikler
Savner du udfordringer? Brænder du for at udvikle løsninger i tæt samarbejde med kunder og dygtige kollegaer?
Har du lyst til at være i maskinrummet, men også på kommandobroen?
Hos Navtilus er vi måske ikke som de ”andre” – vi har ingen salgsafdeling, vi har ingen budgetter, vi har ingen ”siloer” - hos os er udviklerne
med fra første møde med en kunde til løsningen sættes i drift og vi har gjort det siden 1998. Vi er ikke produkt- og branchefikseret men
løsningsorienteret – se mere på vores hjemmeside www.navtilus.dk.
Du vil få en flok glade kollegaer i alderen fra 25 til 56 år, og et arbejde, hvor du vil få muligheder for at videreudvikle dig både personligt og
fagligt. Du brænder for at levere den gode løsning, hvor afklaring og samarbejde med kunder og kollegaer er en helt naturlige elementer i at
levere de gode løsninger og den gode service.
Vores mål for hverdagen er:
…at arbejde med spændende og udfordrende Dynamics 365 Business Central/ NAV opgaver
 Vi skal gøre, det vi kan for at kunderne anbefaler os
 Vi skal blive dygtigere, lære nyt og følge med udviklingen
 Vi skal have tid til både kunden og opgaverne
 Vi skal arbejde med Scrum og være fælles om opgaverne
Vores kunder spænder fra mindre til meget store kunder. Udover Dynamics 365 Business Central/ NAV arbejder vi med løsninger fra Continia,
Tasklet Factory, JetReport, Naveksa, Lessor, ForNAV, Netronic, Consignor, ExpandIT, Anveo Group oa.
Du får:
-

-

afvekslende og spændende opgaver og ikke mindst ansvar og opbakning
personlig og faglig udvikling med løbende uddannelse efter behov og ønsker
en mindre uformel arbejdsplads med højt til loftet og god humor på kontoret
erfarne kolleger, der respekterer hinanden, arbejder sammen, og med fornøjelse deler deres viden
12 dedikerede NAV/ Business Central udviklere og konsulenter
opgaver hos forskellige kunder i forskellige brancher (kundemøder, rådgivning, estimering, udvikling, support m.m.)
vi har været her siden 1998, vi er velkonsolideret - og vi er ikke til salg
kollegaer der elsker Scrum, sprint, god mad, hunde, øl, fodbold, ski, strikketøj, alm. arbejdsuge og skøre ideer

Vi får:
Vi ønsker os en kollega som kan sige ja til nogle af nedenstående punkter:
du trives i dialog med kunderne og med at have flere opgaver i gang på samme tid
du evner at gøre det indviklede enkelt
du har styr på C/AL og/eller AL
forståelse for regnskaber og forretningsgange samt gode analytiske evner?
en udadvendt person som arbejder godt både i teams og selvstændigt
du arbejder struktureret og er god til at prioritere opgaver og kan bevare overblikket
har solid erfaring som udvikler/ konsulent i Dynamics 365 Business Central herunder tilpasninger via extensions
du har en bachelor i softwareudvikling eller anden relevant uddannelse
Ring gerne i første omgang for uforpligtende snak - Torben Hall tlf. 2073 2557 /også aften eller send lidt info om dig selv på th@navtilus.dk
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