
 
 

IT-forretningskonsulent 
 

- til international fashionvirksomhed i vækst 

 

Brænder du for IT, og har du lyst til at gøre en forskel i en succesfuld, international 

fashionvirksomhed? Så har vi her et attraktivt job til dig. 

 

BRANDS OF SCANDINAVIA 

 

Brands of Scandinavia har, siden virksomheden blev grundlagt i 2009, udviklet sig til en seriøs 

spiller på det europæiske fashionmarked. Virksomheden designer og sælger modetøj til piger 

og kvinder, og medarbejderne har stor erfaring indenfor branchen. Brands of Scandinavia står 

bag de to brands FREEQUENT og COPENHAGEN MUSE. 

 

JOBBET 

 

Brands of Scandinavia er i vækst – også på det digitale område. Virksomheden søger nu en 

intern IT-forretningskonsulent, der kan drive og eksekvere egne større projekter samt andre 

mindre opgaver. Du får en bred kontaktflade og kommer til at bidrage til virksomhedens 

positive udvikling i et samspil med dine erfarne og passionerede kolleger. 

 

Du får reference til virksomhedens IT-Manager på hovedkontoret i Kolding. Virksomhedens 

platforme gør, at der er mulighed for at arbejde hjemmefra efter aftale. 

 
OPGAVER 

 
• Optimering, test og implementering af processer i forretnings- og ERP-systemet. 

• IT-afdelingens primære kontakt på ERP-system. 

• Support af Navision brugere i Brands of Scandinavia. 

• IT-afdelingens primære daglige kontakt til leverandører inden for dit område. 

• Samarbejde med eksterne leverandører. 

• Integration af forretningssystemer. 

• Tovholder på ERP-superbrugergruppe. 

• Selvstændig projektledelse. 

 
KVALIFIKATIONER 

 
• Du har erfaring fra en tilsvarende stilling – gerne med Navision og evt. fra tekstil – eller 

livsstilsbranchen (ikke noget krav) – alternativt en handelsvirksomhed. 



• Du har erfaring med at få forretningssystemer til at understøtte forretningen. 

• Du har erfaring i samarbejdet med eksterne Navision udviklere.  

• Du evner at arbejde med support af forretningssystemer, herunder fejlfinding og 

afhjælpning samt opsamling, kvalificering, prioritering og implementering af 

forretningens ønsker/krav til ændringer. 

• Du er nysgerrig og stiller spørgsmål ift. det eksisterende, så du i dit arbejde medvirker 

til at sikre fokus på optimeringer og forbedringer i forretningen. 

• Du begår dig godt på engelsk – skriftligt såvel som mundtligt. 

 

PERSONLIG PROFIL 

 

• Du har selvfølgelig en god forretningsforståelse. 

• Du har et godt overblik og er struktureret i dit arbejde. 

• Du er god til vidensdeling og har en holistisk tilgang, når du arbejder med IT-projekter 

og mennesker. 

• Du evner at prioritere ift. hvad der er ”need to have” og ”nice to have”. 

• Du er vant til at holde hovedet koldt i pressede situationer, når brugere oplever 

problemer med IT-systemer. 

• Du trives med at være i tæt kontakt med brugere og evner at opstarte og drive en 

intern ERP-superbrugerorganisation. 

• Du er selvkørende, energisk og optimistisk. 

• Du har energien og lysten til at yde en helhjertet indsats i dagligdagen. 

• Du fungerer godt i en imødekommende kultur præget af positivitet og en uformel tone. 

 
DU TILBYDES 

 
• En attraktiv arbejdsplads med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. 

• Frihed under ansvar og fokus på trivsel er værdier, som vi prioriterer højt. 

• Kvalitet i arbejdet er en selvfølgelighed blandt dine kolleger. 

• Mulighed for at spille en rolle ifm. væksten og udviklingen af Brands of Scandinavia. 

• Gode kolleger i et dynamisk og entreprenant miljø. 

• Løn og ansættelsesvilkår på konkurrencedygtigt niveau, herunder kantineordning og 

sundhedsforsikring mv. 

 
ANSØGNING 
 
UnikRecruitment bistår Brands of Scandinavia ved denne rekrutteringsopgave. Virksomheden 

vil ikke blive bekendt med den enkelte kandidats identitet uden forudgående aftale. For 

yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard, 

UnikRecruitment på 2222 4000 eller på mk@unikrecruitment.dk. Ansøgningsfrist er hurtigst 

muligt. 

 


