
 

Senior arkitekt & udvikler (MS Dynamics 
AX / D365)   
 
Bliv en del af et af Danmarks førende AX konsulenthuse hvor en flad organisationsstruktur og 
medarbejderfokuseret kultur danner rammerne. Med branchens mest erfarne konsulenter og høj 
kundetilfredshed oplever virksomheden en markant vækst på sjette år. I forbindelse med denne 
rejse søger virksomheden en talentfuld og ambitiøs senior arkitekt og udvikler med ekspertise 
indenfor Microsoft Dynamics AX / D365. 

 
JOBBESKRIVELSE 

 
Som Senior arkitekt og udvikler skal du hjælpe virksomhedens kunder med at sikre succesfulde 
implementeringer. Du vil blive en betroet rådgiver, der hjælper med at opfylde kundens 
forretningsbehov med innovative løsninger, og vil både skulle arbejde selvstændigt såvel som i 
teams. Du vil indgå i et tæt samarbejde med kunden med formålet om at udvælge den rette løsning, 
og det bliver dit ansvar at implementere, supportere og integrere de tekniske løsninger.  
 
De primære arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. være at: 
 

· Rådgive kunder vedrørende tekniske aspekter med formålet om at finde den rette løsning 
· implementere og integrere de tekniske løsninger i samarbejde med kunden  
· At udøve support på de tekniske løsninger 

 

ØNSKEDE KOMPETENCER OG ERFARING 
 
Den ideelle kandidat har en teknisk videregående uddannelse men relevant erfaring vægter højest. 
Du har minimum ti års erfaring samt tekniske færdigheder indenfor følgende teknologier: 
 

· X++ Development 
· SQL Server Reporting Services (SSRS) 
· Enterprise Portal 
· Application Integration Framework (AIF) 
· Team Foundation Server (TFS) 



 

· SQL Server Analysis Services (SSAS) 
· Udvikle og vedligeholde SSAS Cubes og Role Center-integration med SharePoint 
· Sikkerhed og XDS 
· Workflow-udvikling  

 
Som person har du: 
 

· En detaljeorienteret og struktureret tilgang 
· En kundeorienteret attitude 
· En naturlig interesse og passion for ny teknologi 

 

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 
 
Virksomheden er en af Danmarks førende Gazelleprisvindende konsulenthuse, der oplever 
markant vækst på sjette år. I dag har virksomheden cirka 50 ansatte fordelt over to lande. 
Virksomhedens kunder tæller nogle af Danmarks største indenfor en bred vifte af brancher og med 
en rekordhøj kundetilfredshed er ambitionerne for fremtiden høje.  
 
Organisationsstrukturen er flad uden mellemledere med stort fokus på medarbejderne og en stærk 
virksomhedskultur. Den unikke struktur og kultur er skræddersyet til at skabe de bedste omgivelser 
for vækst og udvikling, og virksomheden er således en oase for markedets dygtigste Dynamics 365 
konsulenter. 
 

YDERLIGERE INFORMATION 

Rapporterer til:  CEO 
Sprog:  Dansk og engelsk 
Lønpakke:  Attraktiv lønpakke i henhold til kvalifikationer 
Tiltrædelse:  Snarest muligt 
Domicil:  Jylland 
 

ANSØGNING 
 
GlobeSearch varetager rekrutteringsprocessen på vegne af virksomheden. Hvis du ønsker at 
søge denne stilling, bedes du sende dit CV til Anne Amalie Forsberg på aaf@globesearch.dk 
eller ansøge gennem LinkedIn. 
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