Vi söker dig som vill ta nästa steg som konsult och specialist
inom Dynamics 365 for Finance & Operations
Vi söker glada, nyfikna och engagerade kvinnor och män till vårt Dynamics-team.
Kom som du är och var dig själv. Här har vi högt i tak och tror på att mångfald och
olikhet skapar dynamik och kraft.
Vi bygger nu upp team inom olika områden skall hjälpa kunderna med värdeskapande
processer och att stötta olika avdelningar i deras fortlöpande utveckling av processer.
Genom att ta mindre men kontinuerliga steg blir både förändring och avkastning på
investeringen större och bättre. Våra affärskonsulter kommer alltid att utbildas och
stimuleras inom sina respektive professioner, dvs vi investerar och planerar för
kontinuerlig utveckling av området logistik, både som en generell profession och inom
ramen för Dynamics 365 (D365). Detta är ett av de viktigaste områden inom
respektive kompetensteam.
Konsultroll: Finans/redovisning
Exempel på områden som hanteras är Shared Services och avancerad budgetering och
rapportering.
Konsultroll: Application Management
Fortlöpande utveckling av hantering, och uppgradering av D365 plattformen.
Exempel på områden som hanteras är regressionstester, uppgradering, enhetstest,
hantering av ISV-lösningar, säkerställa prestanda och hantering av integrationer
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Konsultroll: Logistik/Retail
Exempel på områden för fortlöpande utveckling av logistikprocesser, är högpallslager,
centrallager, multipla plock, påfyllnad samt transportplanering.
Som senior konsult inom Dynamics kommer du att ha ledande roll i
implementationsprojekt hos våra kunder, med inriktning på de logistikprocesser.
Kravanalys och ägare av logistikprocesser är en grundläggande kunskap hos våra
konsulter.
Din profil
• Högskoleutbildning som till exempel civilekonom, eller motsvarande erfarenhet
från näringslivet.
• Konsulterfarenhet inom området finans (Redovisning, Controlling)
• Erfarenhet av Dynamics 365 For Finance & Operations (AX)
• Erfarenhet av större implementationsprojekt
• Att vara med och bygga den bästa kompetensen som finns att uppbringa
• Meriterande med certfiering inom Dynamics
Placeringsort: Primärt Stockholm
Omfattning: Tillsvidare, heltid
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta;
Leo Admantius: leo.admantius@cypoint.se LinkedIn: linkedin.com/in/leoadmantius-a912a61
Mobile: +46 761 04 25 70
Varmt välkommen att ansöka!
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