Verksamhetsfokuserad applikationsexpert för M3
Drivs du av att omsätta verksamhetens behov till stödjande lösningar i affärssystemet M3? Kommer
du till din rätt när du får jobba långsiktigt med dina kunder och ta dina föreslagna lösningar hela
vägen och lite till?
Addtech-koncernen består av cirka 120 dotterbolag med ett starkt decentraliserat tänk. Addtech
kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets
resurser, nätverk och långsiktighet. Vi sammanfattar vår företagskultur och filosofi i fem ord –
enkelhet, effektivitet, förändring, ansvar och frihet.
Addtech IT ansvarar för alla gemensamma IT-frågor inom koncernen. Vi har en lång erfarenhet av
projekt inom IT och verksamhetsutveckling. Bolagen ska fokusera på det som de kan bäst medan vi
bidrar inom de områden som vi kan bäst – processer, IT och affärssystem – vårt uppdrag är att hjälpa
dotterbolagen att arbeta bättre, smartare och bli mer produktiva. Vi hjälper bolagen i sin
förändringsresa, oavsett om det handlar om affärssystembyte, processutveckling eller stöd i både
mindre och större projekt kopplat till ERP.
Vi söker nu verksamhetsfokuserad applikationsexpert för affärssystemet M3 till vårt team!

Din roll
Du ansvarar för relationerna vi har mot dotterbolag och leverantörer kring M3. Det innebär bland
annat att du tillsammans med dotterbolagen bereder utvecklingsärenden och preciserar deras behov
på ett sätt som både verksamheten och extern leverantören förstår. Du driver samarbetet med
leverantörer och följer upp support, projekt och utveckling såväl som aktiv uppföljning av pågående
projekt och ärenden.
Vi fokuserar på användarvänlighet för M3 vilket gör att det även ligger det i rollen att driva projekt
runt detta ämne, främst genom att öka användningen av de verktyg som finns i M3 Smart Office så
som personaliseringar, scripthantering, mashup och Enterprise search.
Utöver ovanstående skall du också driva användargruppmöten, där du ansvarar för att rätt områden
behandlas. Ibland håller du i användargruppmötet själv, andra gånger engagerar du leverantörer eller
bolag.

Vi tror att du är….
Lösningsorienterad - att du med din erfarenhet och kunskap ser till att lösningen blir det bästa för
kunden snarare än att du bara gör det som kunden först vill.
Relationsorienterad - du har förmågan att kunna hantera och bygga affärsrelationer med olika typer
av människor och du är lyhörd och ödmjuk.
Entusiasmerande – du kan få en grupp att hålla humöret och intresset uppe tack vare att man kan se
hur mycket du brinner för det du gör!
Nyfiken – det spelar ingen roll vilka produkter bolaget producerar eller hanterar – det är alltid lika
intressant att få gå in och förstå processerna och människorna bakom produkten!

Kompetensprofil









Du ska behärska M3 10.1 eller senare version inklusive kringprodukter så som Enterprise
Search, mashup, scripthantering samt övriga verktyg inom Smart Office.
Projektledaregenskaper: Förmåga att planera och prioritera, följa upp och hålla tidplaner
samt arbetsleda och skapa samsyn.
Van vid – och trivs med att prata inför grupp och hålla utbildningar för kunder.
Förmåga att omsätta verksamhetens behov i lösningar som stöttar densamma.
Förmåga att kommunicera på samma språk som verksamheten, dvs agera i gränslandet
mellan verksamhet och affärssystem och kunna kommunicera lika bra med båda världar.
Förstå operativa processer, t ex inköp, produktion , lego mer än bara ur ett
affärssystemtekniskt perspektiv.
Relevant akademisk utbildning i botten.
Språk, engelska: nödvändigt med goda kunskaper i tal och skrift.

Arbetslivserfarenhet



Minst 5 års yrkeserfarenhet
Gärna bakgrund som konsult inom affärssystem och då främst M3

Placeringsort


Stockholm

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta Johan Kvick (Service Manager, ERP & Process design) på
+46 705 97 94 47 (johan.kvick@addtech.com) eller Jesper Särnholm (Head of Addtech IT) +46 705 97
94 35 (jesper.sarnholm@addtech.com).
Skicka in din ansökan och CV senast den 30 maj. Urval sker löpande.
Läs mer om Addtech på www.addtech.se

