PROCLIENT SÖKER PYRAMIDKONSULT TILL MALMÖ
Proclient befinner sig i stark medvind och har en stadig växande orderingång, inte minst
inom affärssystemsområdet.
Mot den bakgrunden söker vi nu en pyramidkonsult för anställning till vårt kontor i Malmö.
Vi erbjuder ett spännande arbete inom ett mycket expansivt företag med stora
utvecklingsmöjligheter, ett utvecklande och varierande arbete.
Du har tidigare erfarenhet av affärssystem som konsult, användare eller systemansvarig,
extra meriterande om du jobbat i Pyramid affärssystem.
Vi vill att du brinner för att effektivisera administrativa rutiner och ge våra kunder idéer och
insikt i hur verksamheten kan rationaliseras med affärssystemet.
Du har akademisk utbildning och förstår hur ett företags rutiner hänger ihop. Du skall vara
pedagogisk och lyhörd och ha lätt att möta människor i olika funktioner och med olika
positioner.
Arbetet innefattar allt från att driva implementeringsprojekt till att underhålla, utveckla och
utbilda våra kunder med affärssystemet Pyramid som utgångspunkt.
Vi driver våra kundprojekt i team. Du kommer att arbeta tillsammans med våra erfarna
konsulter i vissa fall som projektledare och i andra fall som teamdeltagare. Det är viktigt att
du klarar av att arbeta i ett högt tempo samt är en lagspelare i alla lägen.
Till rätt person erbjuder vi stora utvecklingsmöjligheter, ett varierande och intressant
arbete i en arbetsmiljö som präglas av frihet under ansvar och ett stort mått av samarbete
och teamkänsla.
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Tjänstens omfattning
Tjänsten avser en heltidstjänst med tillträde snarast möjligt. Urval sker löpande.

Ansökan
Passar Du in på kravprofilen och är redo för ovanstående utmaning?
Välkommen i så fall med din ansökan med rubriken "Pyramidkonsult Malmö" till
Konsultchef i Malmö, Axel Rosberg eller VD Joakim Nyman via mail:
axel.rosberg@proclient.se, joakim.nyman@proclient.se
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