
Vi søger:
 NAV konsulent / projektleder 

Vi har travlt i NAV afdelingen, og derfor søger vi 
en ekstra ressource til at hjælpe vores kunder.

Beskrivelse af virksomheden:
Fiks IT ApS blev stiftet i december 2015. 
Formålet har fra dag ét været at tilbyde tilgæn-
gelig, troværdig og punktlig IT-drift og support, 
for små- og mellemstore virksomheder, belig-
gende i det midtjyske. I sommeren 2016 blev 
Fiks IT udvidet med en NAV/D365 afdeling, med 
fokus på at levere, optimere og med kunden, 
udvikle NAV og Dynamics 365 ERP systemer fra 
Microsoft.

Vi har vi et inspirerende arbejdsmiljø, med en 
uformel og humoristisk omgangstone, hvor alle 
medarbejdere er engagerede og brænder for 
deres enkelte arbejdsområder. 
Som ansat I Fiks IT er der mulighed for personlig 
og faglig udvikling, hvor du vil blive hørt og ind-
draget i de dele af virksomheden, du brænder 
for og hvor du kan gøre en forskel.

Jobbet:
Jobbet som NAV konsulent består i at indgå i det 
nuværende konsulent team, i forhold til imple-
mentering, opsætning og udviklingsprojekter i 
NAV. Hurtigt vil du få egne projekter, som du er 
ansvarlig for bliver løst til tiden og i høj kvalitet.

Ansøgningsfrist
Løbende, vi fjerner opslaget når den rette 
kandidat er fundet.

Ansættelsesdato
Hurtigst muligt

Om dig:
Uddannelse kigger vi ikke så meget på, det vig-
tige er at du har arbejdet med Microsoft NAV i en 
årrække, måske indenfor finans, planlægning, 

indkøb osv. og at du føler dig godt kendt i syste-
met og hvordan det fungerer. Det vil være en 
klar fordel hvis du udover NAV klienten også har 
lidt kendskab til Developer miljøet, og dets op-
sætning – dog forventer vi på ingen måde at du 
kan kode i systemet. Erfaring som konsulent er 
en fordel, men vi lægger særlig stor vægt på at 
du har virksomhedskendskab og virksomheds-
forståelse, da du vil skulle arbejde med virksom-
heder i forskellige brancher og størrelser. Det er 
derfor vigtigt at du har en naturlig fornemmelse 
af generel virksomhedsopbygning og struktur, 
og hvordan de enkelte afdelinger har indvirkning 
på hinanden.

I stillingen vil der være behov for at have gang 
i mange ting på én gang, og det er vigtigt at 
kunne holde overblik, og fokusere på at få lukket 
opgaverne rettidigt. Det vil være en fordel hvis 
du tidligere har erfaring med opsætning og im-
plementering af NAV. Da du vil skulle køre ud til 
flere kunder, er det nødvendigt at du har køre-
kort til almindelig bil, det er dog ikke et krav at 
du selv har bil.

Derudover er det vigtigt at du personligt nyder 
at arbejde i NAV og de muligheder systemet kan 
give, og brænder for at give kunderne adgang til 
disse muligheder.
Det er vigtigt at du kan engelsk på et højt niveau, 
og er tryg ved at kommunikere på engelsk, både 
i skrift og tale.

Arbejdssted
Fiks IT ApS, Eli Christensensvej 49, 7430 Ikast

Send ansøgning:
Send ansøgning til: info@fiksit.dk – skriv  
”NAV konsulent” i mail beskrivelsen.

Kontaktoplysninger:
Har du spørgsmål til stillingen, kontakt 
NAV konsulent Lars Hempel Hedegaard 
lh@fiksit.dk  
+45 9244 3781

Læs mere m os på: www.fiksit.dk


