
Vi gør virksomheder mere effektive og medarbejderes liv 
lettere. Vi erstatter processer, der involverer papirdokumenter, 
Post-its, regneark, og e-mails med let anvendeligt software. 
Vores Next smart-process-applications øger virksomhedens 
effektivitet og skalerbarhed – og den personlige arbejdsglæde.

Siden 1986 har vi serviceret kunder fra hele verdenen gennem 
et netværk af certificerede partner, og egne kontorer i Schweiz, 
Storbritannien, Tyskland, Sverige, Danmark, Norge og Finland.

København

it-forretningsoptimering
Markedsledende IT-koncept

Senior Business Consultant

Du får en afvekslende og udfordrende  
hverdag med fokus på at videreudvikle  
samarbejdet med eksisterende nordiske kon-
cernselskaber og store organisationer. Du ind-
går i et kompetent team, som gennemfører 
forretningskritiske effektiviseringsprojekter. 
I takt med, at du bliver fortrolig med Multi 
Supports løsninger, vil din opgavebredde 
øges, eksempelvis vil du indtage projektleder-
rollen på udvalgte kundeopgaver.

Cand.merc.’er med 
ERP-indsigt
Du medbringer en solid uddannelsesmæssig 
ballast og en passion for at arbejde med IT, 
dvs. du har

• viden om de økonomiske og administra- 
tive arbejdsgange i en større virksomhed.

• tidligere arbejdet i ERP-verdenen, i interne 
IT-projektgrupper, som business Controller 
eller som ekstern konsulent med optime-
ring af arbejdsgange som speciale. 

I tillæg hertil kommunikerer du flydende på 
dansk og engelsk, skriftligt som mundtligt 
— og du ser en årlig rejseaktivitet på 30-40 
dage/år som en attraktiv ekstra dimension 
på jobbet.

Energisk, analytisk og  
velformuleret
Dine kompetencer og din vindende person-
lighed er grundlaget for, at du kan:

• optræde professionelt og tilføre kunderne 
værdiskabende løsninger.

• identificere de relevante optimerings- 
projekter.

• formidle løsningsforslag på en overbevi-
sende måde.

• lytte til og forstå andre mennesker  
— og derved agere tillidvækkende.

• arbejde struktureret og give kunderne en 
positiv oplevelse.

Din lønpakke
Vi forhandler dine vilkår individuelt med 
fleksibel arbejdstid, hjemmekontor og en 
pensionsordning. ”The sky is the limit”, når 
det kommer til din personlige og faglige 
udvikling.

Fristet?
Ansøgning og CV mærket ”World class 
workflow” mailes til: job@multi-support.com 
Indledende samtalerunder finder sted snarest 
muligt.

Tag også et kig på Multi-Support.com for et 
indtryk af den professionalisme, vi ønsker at 
udstråle og levere til vores kunder. 

Bliv en del af vores fremtid!
 
Vi ved, hvor vi er på vej hen. Og vores fremtid bygger på 
vores egne softwareløsninger. Derfor har vi friheden til at 
vælge de strategiske træk, vi mener, er de rigtige. I Multi 
Support trives vi med at arbejde professionelt — både i at 
drive egen virksomhed og når det kommer til at hjælpe 
vores kunder. Vi har en perspektivbaseret strategiplan, 
og vi arbejder målrettet mod vækst. Tag et kig på vores 
værdier på hjemmesiden — de forklarer, hvem vi er, og at 
vi værdsætter samarbejde.

Best in class by 2020
Hos Multi Support har vi fuld gang i en ambitiøs vækst-
strategi, som vil flytte vores virksomhed fra en velbevaret 
hemmelighed til en synlig og efterspurgt optimering-
spartner. Med afsæt i vores in-house udviklede software-
platform hjælper vi selv de bedste virksomheder med at 
udnytte deres ERP system på en lettere og smartere måde. 
Klik her og se et eksempel på en af vores Smart Process 
Applications samt et indblik i, hvad der venter dig.

Supplier invoices
– the next way

FedEx day 
– Innovating the future


