Udvikler / Problemknuser til dynamisk
ERP - konsulenthus i vækst
SolutionSpace søger en konstruktiv ERP / Applikationsudvikler, der kan være med til at
omsætte vores kunders forretningsmæssige behov til funktionelle løsninger, der løser deres
udfordringer og skaber værdi for brugerne. Som udvikler / teknisk konsulent i SolutionSpace
vil du arbejde tæt sammen med de funktionelle konsulenter i gennemførelsen af et
implementeringsprojekt og der vil ofte være brug for dine evner til at finde konkrete løsninger
på mange forskellige tekniske udfordringer. Du har en positiv indstilling og tager ejerskab for
dine opgaver, hvilket giver dig gode muligheder for at sætte dit aftryk på de løsninger, vi
implementerer for vores kunder og har stor medindflydelse på din egen hverdag. Jobbet
indebærer nogen rejseaktivitet (op mod 30 dage om året).
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Opgaver
Din primære jobfunktion vil være at indgå i et projektteam med fælles ansvar for at gennemføre et implementeringsprojekt fra start til slut, ofte baseret på Oracle E-Business Suite, JD
Edwards EnterpriseOne eller salgs- og produkt konfigurationsløsninger (CPQ) fra Configit
eller andre. Derudover vil du periodevis få mulighed for at være med til at videreudvikle
vores egen online-løsning Toolkit+ til tilbudsgivning for mindre virksomheder.
Typiske projektopgaver vil være:
 Sparring med løsningsarkitekt omkring tekniske problemstillinger ved løsningsdesign
 Teknisk specifikation og dokumentation
 Kundetilpasning af Oracle E-Business Suite, JDE E1 eller andre it-løsninger
 Opbygning af Configure, Price & Quotation løsninger
 System integration til andre forretningssystemer
 System overlevering til kundens egen IT afdeling
 Go-live support
Den rette person profil
Du er typisk IT ingeniør, datalog eller har en tilsvarende uddannelse. Du er måske nyuddannet eller har nogle års erhvervserfaring som teknisk konsulent eller fra en stilling, hvor du har
arbejdet med system integration, tilpasning af ERP applikationer eller anden form for udvikling og tilpasning af forretningssoftware. Har du viden om konfiguration er det en stor fordel.
Som person er du 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. Selvom du er tekniker, har du en hvis forståelse for forretningens
behov, og du holder dig ikke tilbage med at give dit feedback til de funktionelle konsulenter
omkring mulige løsninger til at opfylde kundernes forretningsmæssige behov.
Du besidder gode sproglige færdigheder på dansk og engelsk i både skrift og tale.
Har du kendskab til Oracle E-Business Suite, JD Edwards EnterpriseOne eller andre ERP
systemer som SAP eller AX / NAV er det en klar fordel. Konfiguration tæller også positivt.
Du besidder solide færdigheder indenfor:
 Java
 JavaScript
 .Net (C#)
 Database programmering (SQL, PL/SQL)
 Service Orienterede arkitekturer (SOA)

Vil du være en del af SolutionSpace teamet?
Send din ansøgning og CV på mail til Direktør Christian Bentzen på chb@solutionspace.dk.
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 ApS - Hvem er vi?
SolutionSpace er et procesorienteret konsulenthus med fokus på optimering af kundens ’tilbud-til-ordre’
proces. Vi har mere end 10 års erfaring med CPQ- og ERP-implementeringer inden for ingeniør-, fremstillings- og projektorienterede virksomheder, som tilbyder yderst komplekse produkter og tjenester.
Vores kernekompetencer er implementering af applikationer til salg, ordre håndtering, projekt- og
produktionsstyring samt forbedret kundeoplevelse i form af kundeportaler og salgskonfiguratorer.
SolutionSpace har kontor i Måløv (5 min fra S-tog) og SolutionSpace teamet består i dag af tolv
personer, primært med ingeniør baggrund, som arbejder med det fælles mål at implementere
løsninger, som skaber mest mulig værdi for kunden.

Ansøgningsfrist
1. maj 2015
Tiltrædelse
1. juni 2015 eller
tidligere

