
Telos Team ApS  

Telos Team er en dynamisk virksomhed bestående af konsulenter med mange års 

erfaring i udvikling og implementering af Microsoft Dynamics NAV/Business Central365. 

Vi lægger vægt på uformelle og langvarige tillidsforhold til vores kunder og målbare 

resultater. 
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Vil du være vores nye 
MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL KONSULENT  

 
Vi har brug for dig, der er en erfaren og skarp konsulent, som ser muligheder i den nye ”Cloud 
verden”. Vi arbejder med mange af Microsofts produkter, så det kan blive meget mere end 
’bare’ ERP. Nogle kunder skal opgraderes, mens andre har ikke haft Business Central før. Vil 
du gå forrest i vores konsulentforretning og bringe dine kreative evner i spil med fokus på høj 
kvalitet, så kan det være dig, vi står og mangler på vores kontor i Skanderborg. På kontoret 
værner vi om hinanden, hvorfor hygge og god mad hører sig til.  

Samarbejdet med vores kunder er fundamentet for vores forretning, så det er vigtigt, at du 
ønsker at være vores ansigt udadtil til kunderne. Sammen med projektlederen tager du ansvar 
og går forrest. Du vil blive tovholder på dine egne projektet, men også deltage i større 
projekter, sammen med vores dygtige udviklere. Din primære opgave er dog at agere 
konsulent, men kan du også varetage rollen som projektleder og digital rådgiver, er det et stort 
plus.  

Vi følger udviklingen af Microsofts produkter, og som konsulent kan du tale ind i alle 
produkterne i tæt sammenhæng til vores kerneprodukt. Vi taler ”Cloud First” med 
standardapplikationer fra AppSource, hvorfor du også kan se frem til at arbejde med f.eks. 
Continia og ForNAV. Derudover har vi selv udviklet nogle moduler, som kunderne allerede har 
fået stor værdi af.  

Vi har mange forskellige opgaver og er også i gang med at opbygge en supportfunktion. Her 
er vi åben for ideer, og vi ser gerne, at du også her går ”forrest”, så vi kan levere høj 
kundeservice og den bedste rådgivning.  
 

DINE HOVEDOPGAVER 

• Du driver udarbejdelse af kundeanalyser og business cases samt efterbehandling 
og opfølgning.  

• Du er skarp til både at facilitere og styre en workshop med efterfølgende oplæg til 
kunderne. 

• Du driver og deltager i implementeringsprojekter med forretningssparring, 
projektkoordinering, referater og præsentationer. 

• Du er glad for at undervise og forstår at ”lære fra dig” 
• Du arbejder selvstændigt, men ved, at teamet er vigtigere. 
• Du bidrager til et miljø med høj faglighed og kollegial sparring. 
• Du elsker at to dage ikke er ens og vil være med til at opbygge DK`s bedste team 

af Business Central konsulenter. Har du ledelseserfaring vil det være yderligere en 
fordel, men det er ikke et krav. 

DIG SOM PERSON 
Du evner at tilpasse dig kundens miljø, og du gør kunden tryg med en serviceminded tilgang 
samt din evne til at tilpasse din viden. Du er proaktiv og har forståelse for at holde kunder og 
kolleger løbende opdateret, lige såvel som du har sans for detaljen og er god til at afslutte dine 
opgaver. Med din positive tilgang ser du muligheder og løsninger frem for begrænsninger, og 
du kan bidrage ind i løsninger, der går på tværs af vores produkter.  
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Du motiveres af at være med i en opbygningsfase, hvor du selv har stor indflydelse. Vi har 
netop lanceret et talentprogram, hvor vi selv udklækker morgendagens talenter inden for 
konsulentbranchen. Her vil du agere som mentor og inspirator for de ”unge mennesker” 
 

VORES FORVENTNINGER TIL DIG 

• Du ”brænder” for Microsoft 365 – herunder Business Central 
• Minimum 3 års erfaring med standard Business Central 
• Erfaring med implementering af Business Central og gerne forskellige 3. parts 

software 
• Kendskab til udvikling og datamodel i Business Central og NAV er en fordel 
• En kunde- og løsningsorienteret tilgang med en god forretningsforståelse, hvor 

service er i højsædet. 
• Erfaring med at kunne drive projekter og hermed at sikre leverancer er en fordel 
• Du er fleksibel og hjælpsom, men samtidig selvstændig og en ”problemknuser” 
• Er flydende i dansk og engelsk 

 

HVEM ER VI? 
Telos Team er et dynamisk konsulenthus med base i Skanderborg. Vi har mange års erfaring i 
udvikling og implementering af NAV og Business Central. Vores kultur bærer præg af åbenhed 
og samarbejde. Vi er rummelige og nysgerrige – måske lidt ”nørdede” også - men vigtigst af 
alt, så er vi hjælpsomme og positive, hvorfor du kan forvente den nødvendige sparring på alle 
niveauer. 
 
Vi lægger vægt på uformelle og langvarige kundeforhold, hvor gensidig respekt spiller en stor 
rolle. Udover Business Central og NAV, så udvikler vi apps og arbejder sammen med mange 
softwarehuse, som f.eks. Continia, ForNAV, JetReports mv. 
 

TELOS TEAM TILBYDER 
Du bliver en del af en særdeles veletableret Microsoft Dynamics Silver Partner. Vi har et godt 
og uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet. Vi har en velfungerende 
personaleforening og elsker at hygge os. Vi har vel nok også en af Danmarks bedste 
frokostordninger og meget mere. 

Vi behandler løbende alle ansøgninger og afholder løbende samtaler, da vi ansætter løbende.  

Send dit CV og din ansøgning til cz@telosteam.dk – gerne hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Claus Zeeberg på tlf. 
81 75 00 89 eller via mail på cz@telosteam.dk  

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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