
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 Central. Vi 

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

resultater. 
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Ønsker du at blive en af de bedste Microsoft Dynamics 365 Business Central 

konsulenter? 

Har du erfaring med revision og bogholderi og har du en bred økonomiforståelse? 

Så har du har du mulighed for at blive specialist på Microsoft Dynamics 365 Business Central, 

som er fremtidens ERP-løsning i skyen. Telos Teams nye karriereprogram og mange års 

erfaring med Microsoft ERP-systemerne sikrer dig over en 2-årig periode, at du bliver klædt 

rigtigt godt på. 

JOBBESKRIVELSE 

Har du lyst til at hjælpe virksomheder med at få implementeret Microsoft Dynamics 365 
Business Central som nyt økonomi- og forretningssystem, og samtidig uddanne dig som 
konsulent? 

Har du også lyst til at være med til at opbygge Danmarks bedste supportfunktion for Dynamics 
365 Business Central og NAV? 

Vi søger et par nye specialister, som vil være en del af den succes, vi oplever på Business 
Central. Du vil få din daglige gang i vores konsulenthus i Skanderborg, hvor du på sigt vil få 
ansvaret for implementering af Business Central løsninger hos vores kunder. 

Vi har et 2-årigt karriereprogram klar, hvor du gradvist vil kunne udvikle dig til at tage større 
opgaver og mere ansvar.

 

Dine arbejdsområder vil blandt andet være: 
 

• At konvertere og implementere Business Central hos kunderne 

• At sikre at kunden oplever professionel leverance af høj kvalitet 

• At hjælpe i vores nye kundesupport 

• At indgå i konsulentteamet, hvor du træner og underviser kunderne 

• At få masser af kontakt til vores kunder, hvor du hjælper dem med at bruge Business 
Central og de nye muligheder, der f.eks. er at hente i AppSource 

• At deltage internt i produktudvikling og løbende optimering af løsninger og services 

• At blive specialisten på Business Central, men måske også POWER platformen eller 
andre områder? 

• At være rådgiver og bidrage proaktivt til kundernes stigende efterspørgsel omkring 
digitalisering og automatisering 

 

DIN PROFIL 

Du trives i et team, hvor du arbejder med de nyeste produkter, har en naturlig nysgerrighed for 
at tilegne dig ny viden og befinder dig godt med forandringer. 

Opstartstræning 3 mdr Konsulentforløb 12 mdr Uddybende forløb 9 mdr.
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Det kan være, at du sidder som bogholder eller anden funktion inden for bogholderi, revision 
eller driftsøkonomi. Det kan også være, at du er superbruger på Microsoft Dynamics 365 
Business Central eller Microsoft Dynamics NAV. Har du allerede haft en central rolle i at 
implementere et af ovenstående programmer, så hører vi også meget gerne fra dig.  

Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer: 

• Du er serviceminded og brænder for at yde den bedste service 
• Du har en god forretningsforståelse 
• Du har en positiv tilgang og taler i et brugervenligt sprog 
• Du tager ansvar, arbejder selvstændigt og får arbejdet færdiggjort 
• Du er initiativrig og undersøger gerne alternative løsningsmuligheder 
• Du har det fint med at lære nyt hele tiden 
• Du har minimum 3 års erfaring inden for bogholderi, gerne fra debitor, kreditor, finans, 

bogføring, moms, salg eller lager. Alle områder er dog ikke et krav 

HVEM ER VI? 

Telos Team er et dynamisk konsulenthus med base i Skanderborg. Vi har mange års erfaring i 
udvikling og implementering af Business Central og NAV. 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 oplæring og 
sparring.  

Vi lægger vægt på uformelle og langvarige kundeforhold, hvor gensidigt respekt spiller en stor 
rolle. Udover Microsoft 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 tilbyder dig naturligvis fortsat job efter dit 2-årige karriereforløb, og du får naturligvis 
medindflydelse i hele forløbet, så du bliver Danmarks bedste konsulent på DIT område. 

Vi behandler løbende alle ansøgninger og afholder løbende samtaler.  

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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