
 
 
 

Microsoft Dynamics Business Central IT-Consultant 

 
Vi er på udkig efter branchens bedste kollegaer og Microsoft Dynamics BC-konsulenter 
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Vi tilbyder en spændende stilling med store 

muligheder for at udvikle sig.  

 

Cenvation leverer IT-løsninger baseret på 

Microsofts Dynamics 365-platformen og BC-

platformene, som enten alene, eller via 

integrationer til andre legacy og backend 

systemer i systemlandskabet, samler 

medarbejderens hverdag og arbejde i ét 

system. 

 

Cenvation leverer automatisering, effektivisering 

og optimering af manuelle eller eksisterende 

digitale forretningsprocesser, så ledelsen kan 

fokusere på at øge loyaliteten for medlemmer 

og kunder. 

 

I Cenvation har vi et stærkt fællesskab, og der 

lægges stor vægt på sociale arrangementer, 

som f.eks. årlig strategitur, hyppige fejringer af 

succeser, fredagsbarer, hackathons et par gange 

om året, julefrokost og sommerfest. 

 

Du tilbydes derudover: 

• Sparring med de dygtigst i branchen 

• Personlig feedback minimum to gange 

årligt 

• Stor fleksibilitet 

• Veldefineret karrieremodel, hvor du har 

mulighed for at avancere og udvikle dig 

• Sundhedsforsikring 

• En konkurrencedygtig løn 

• Frokostordning 

• Mentorordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som konsulent i Cenvation sidder du ude hos 

kunden og udvikler løsninger i Microsoft 

Dynamics Business Central med tekniske 

integrationer imod andre løsninger.  

 

Opgaverne er varierende og dækker fra analyse 

af løsninger sammen med kunden til design, 

udvikling, implementering og test.  

 

Du vil igennem hele din karriere hos Cenvation 

have en personlig mentor tilknyttet, som du kan 

spare med. 

 

Den ideelle kandidat er udadvendt og kan lide 

at rådgive kunder.  

 

Som person er vedkommende ansvarsfuld, 

proaktiv, socialt anlagt og har humor. 

 

Vi leder efter én, som har følgende faglige 

kvalifikationer: 

• Er stærk i C# og .NET 

• Du kender best practice ift. Tilpasning 

og udvikling til Microsoft Dynamics BC-

platformen 

• Har lyst til at udvikle konsulent-genet, 

er udadvendt og har lyst til dagligt at 

tale med kunder 

• Brænder for at levere høj kvalitet 

• Har relevant mellemlang eller lang 

videregående uddannelse indenfor IT 

• Skal være 100% flydende i tale og skrift 

på dansk 

 

Er du interesseret så send dit CV til 

job@cenvation.com 
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