JBS Textile Group A/S søger

ERP-konsulent
JBS søger ERP-konsulent til nyoprettet stilling i IT-afdelingen.
IT teamet, som i dag består af 2 personer,
planlægges udvidet med en ny ERP-konsulent
og vi leder derfor efter en kollega med nogen
eller meget aspect4 viden og erfaring.
JBS benytter aspect4 textil-løsningen fra EG
Danmark (tidligere EDB-Gruppen).
Har du textil viden vil det være en fordel, men
er ikke et krav - i givet fald sørger JBS for
nødvendig oplæring, hvis blot du har aspect4
viden.
Arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
•
•
•
•

Daglige support og driftsopgaver vedr. ERP
Uddannelse af og vejledning til brugere,
også til udenlandske afd.
Deltage i implementering og integration af
eksterne selskaber
Implementering, optimering og
videreudvikling af interne processer.

Profil/kvalifikationer:
• Du er superbruger på IT eller sidder i dag i en
support/udviklingsafdeling
• Har forståelse for virksomhedssystemer
• Du arbejder selvstændigt, koncentreret og
omhyggeligt
• Du er teamplayer, samarbejdsvillig,
selvstændig og har et godt humør
• Du kan begå dig på engelsk i skrift og tale
Som hus er JBS Textile Group en velkonsolideret,
familieejet virksomhed med historie tilbage til
1939. Ejerformen og kulturen giver frihed, hvor
der ikke nødvendigvis er langt fra tanke til
handling.
Din ansøgning og CV sendes til hr@jbs.dk –
att: Jan Bislev, ERP Manager, mrk. “ERP”.
Ansættelse hurtigst muligt – der afholdes
samtaler løbende. Vi forbeholder os retten til at
tage annoncen ned, når den rette kandidat er
fundet.

JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj. Undertøj er specialet, men produktpaletten er i dag udvidet
med andre typer af tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved at fokusere på
fire kerneværdier: Komfort, kvalitet, innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed med 16 brands og ca. 700 medarbejdere i
henholdsvis Danmark, Norge, Sverige, Holland, Litauen, Ukraine, Kina, Bangladesh & Tyrkiet.
Se mere på www.jbstextilegroup.com - JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning.

