Produktchef
- med ansvar for nyt forretningsområde VIRKSOMHEDEN
MB Solutions er en danskejet virksomhed, der blev etableret tilbage i 1994. Virksomheden ejes og
drives stadig af de to grundlæggere, Mogens Svendsen og Bo Melson, og missionen for MB
Solutions har altid været at fungere som ”IT-afdeling” for mindre og mellemstore virksomheder. MB
Solutions har et tæt partnerskab med en lang række virksomheder på tværs af brancher, og vi har
erfarne og dedikerede medarbejdere, med stor kompetence indenfor IT Infrastruktur.
Med andre ord, så ligger forståelsen for, at IT-infrastrukturen er helt central i den daglige drift, i
vores DNA. Beslutninger omkring IT Infrastruktur er komplekse og indeholder mange
komponenter. MB Solutions hjælper med at skabe overblik og få det rigtige beslutningsgrundlag.
Virksomheden er beliggende i Vejle og beskæftiger 26 medarbejdere. MB Solutions A/S er et af
selskaberne i MB Gruppen læs mere her. Den samlede koncern beskæftiger ca. 150
medarbejdere.
365 Solutions er et brand/forretningsområde i MB Solutions A/S, hvilket betyder, at der er en stærk
og yderst kompetent IT-virksomhed bag ved 365 Solution branded. Læs mere på www.365solutions.dk.
STILLINGEN
Vil du have ansvaret for at udvikle det næste forretningsområde i 365-solutions ?
Vi søger en Produktchef som kan udvikle et nyt forretningsområdet, strukturere og udvikle
koncepter. Med udgangspunkt i Microsoft Dynamics NAV og Office 365 ønsker vi at tilbyde mindre
og mellemstore virksomheder et ERP-system som er baseret på standard konfiguration og
suppleret med funktionalitet fra Office 365.
Har du en god forretningsforståelse kombineret med lidt ERP erfaring og kan du formidle og
kommunikere dette på en enkelt og forståelig måde til virksomheder.
Så er det måske dig, der skal være vores nye produktchef.

I 365 Solutions vil du få mulighed for at være med til at udvikle en helt ny måde at tænke
standardprodukter og services på. Du kommer til at arbejde på kontoret i Vejle og supportere de
kolleger, som i øvrigt arbejder med 365 og CRM løsninger.
Den rette ansøger har erfaring med ERP systemer – det er dog ikke et krav at det er fra Navision –
det kan være fra E-conomic eller andre ERP systemer. Du vil få tid til at lære produkterne at
kende, idet du først skal assistere selskaberne i MB koncernen med at komme over på en
standard Dynamics 365 løsning.
Din primære opgave er at oparbejde et stærkt produktkendskab, og formidle og implementere
dette hos kunden. Der er således ikke forventninger om, at du skaber ny-salg, men gerne mer-salg
når der er etableret en kunderelation.
KANDIDATEN
Vi forventer at du har nogle års erfaring fra denne eller lignende stillinger. I dag er du måske
produktchef, revisor, konsulent, systemansvarlig eller superbruger.
Som person kan du varetage mange opgaver samtidigt og er god til hurtigt at sætte dig ind i nye
arbejdsprocesser og opgaver. Du trives med selvstændighed og brænder for opgaveløsningen. Du
er positiv og åben for forandringer samt forstår vigtigheden af at afslutte dine opgaver til aftalt tid.
Du brænder for at få chancen for at stå med et ansvar, skabe og udvikle et nyt forretningsområde.
Du kan håndtere den modgang nye ting kan give men også nyde succes når det er lykkes.
Vi ønsker, at du
•
•
•
•
•
•

har erfaring med produktudvikling / løsninger
kan tage initiativ og ansvar - tænke nyt og se muligheder
har en god it forståelse
er effektiv og struktureret i dit arbejde
kan kommunikere ubesværet, både mundtligt og skriftligt
er teamorienteret – men også kan arbejde selvstændigt med høj drivkraft og kan bidrage til
et sjovt og udviklende arbejdsmiljø.

ANSØGNING
Spørgsmål, ansøgning og CV skal sendes som Word eller PDF-fil mærket "365-PROD"
til job@bechmail.dk. Kontakt evt. ekstern konsulent Claus Bech Nielsen på mob. 3131 6776. Der
vil løbende blive indkaldt til samtaler.
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