Finans-konsulent til dynamisk
konsulenthus med vokseværk
SolutionSpace skal i gang med et af de største og mest spændende Oracle Fusion Cloud
baserede Shared Service Center projekter i Dubai og Abu Dhabi. Vi får derfor behov for at
udvide vores stab af professionelle konsulenter med en erfaren Finans konsulent, der kan
sparre med kundens CFO og være den drivende kraft i at sætte de økonomisk orienterede
dele rigtigt sammen i vores nye spændende projekt.
Som finans konsulent i SolutionSpace vil du deltage i alle faser af en implementering med
gode muligheder for at sætte dit aftryk på de løsninger, vi implementerer for vores kunder og
har stor medindflydelse på din egen hverdag. Jobbet vil indebære nogen rejseaktivitet med
mulighed for udstationering, men du er selv med til at planlægge din tid.
Opgaver
Din primære jobfunktion vil være at indgå i et projektteam med fælles ansvar for at gennemføre implementeringen af de finansielle elementer af vore nye projekter i tæt samarbejde med
vore andre funktionelle konsulenter og udviklere. Oracle Finans baggrund vil være det optimale, men erfaring fra andre ERP-systemer kan også bruges. Ved du noget om Indkøb og Lager
vil det være et ekstra plus.
Typiske projektopgaver vil være:
 Sparring med kundernes finansafdelinger
 Proces analyse og design af kundens fremtidige finansielle forretningsprocesser
 Funktionsspecifikationer og procesoptimering
 Implementering af Oracle Fusion Cloud med fokus på samtlige finansielle discipliner.
 Intern test af løsningen og dokumentation
 Bruger uddannelse, user acceptance test og go-live support
Den rette person profil
Du vil typisk have en økonomisk baggrund og have været en aktiv spiller i implementering og
optimering af finansmodulerne enten som konsulent eller i en større international virksomhed.
Det er vigtigt, at du brænder for at arbejde med optimering af forretningsprocesser og
implementering af ERP systemer i virksomheder for at hjælpe vores kunder med at opnå
deres forretningsmål og give brugerne fordel af deres nye systemer.
Som person er du udadvendt, analytisk og serviceorienteret, du trives med både at arbejde
selvstændigt og indgå i et team og du bliver motiveret af at være med til at få et projekt
succesfuldt gennem alle dets faser. Du kan sætte dig ind i forretningens behov og du har
teknisk forståelse for, hvad der er praktisk muligt og hvad der er en god løsning. Dine
kommunikationsevner er i top og du er komfortabel/trænet i at præsentere og formidle
information til en større gruppe af personer. Du kan begå dig på flere niveauer i en virksomhed
- fra manden på produktionsgulvet til direktøren i topledelsen.
Du besidder gode sproglige færdigheder på dansk og engelsk i både skrift og tale, og er
interesseret i at opleve Verden.
SolutionSpace tilbyder
SolutionSpace tilbyder en arbejdsplads, der giver dig mulighed for at udvikle dig. Jo mere du
viser, du er i stand til at løfte opgaverne, jo større ansvar vil du få. SolutionSpace har fleksible
arbejdstider, mulighed for at arbejde hjemmefra og vi mener, der skal være plads til familie- og
fritidslivet. Omgangstonen og arbejdsformen er afslappet, men deadline- og målorienteret. Vi
har flere årlige arrangementer, der er med til at styrke sammenholdet og vores bordfodbold og
bordtennisbord er ikke kun til pynt, men bliver brugt dagligt.
Vil du være en del af SolutionSpace teamet?
Send din ansøgning og CV på mail til Direktør Christian Bentzen på chb@solutionspace.dk
senest d. 15. august 2016. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Christian på
mobil: 3094 9256. Vi vil løbende evaluere de indkomne ansøgninger, så vent ikke for længe.

SolutionSpace - Hvem er vi?
SolutionSpace er et procesorienteret konsulenthus med mere end 10 års erfaring med ERPimplementeringer inden for ingeniør-, produktions- og projektorienterede virksomheder, der
ofte tilbyder yderst komplekse produkter og tjenester. Vores kernekompetencer er implementering af applikationer til salg, ordre håndtering, Master Data Management, produktionsstyring, kundeportaler og salgskonfiguratorer. SolutionSpace har kontor i Måløv (5 min fra Stog) og SolutionSpace teamet består i dag af 12 personer, primært med ingeniør eller anden
teknisk baggrund, som arbejder med det fælles mål at implementere løsninger, der skaber
mest mulig værdi for kunden.
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