Dynamics AX udvikler
Senior Dynamics AX Udvikler
Pingala er et konsulenthus beliggende i Hovedstads området og Østjylland, med flere lokationer på vej. Vi vækster
kraftigt med store og gode kunder og har brug for dygtige AX udviklere. Pingalas virksomhedskultur er præget af et
højt fagligt niveau, kundekontakt i øjenhøjde, et lærende og uformelt arbejdsmiljø samt et kompromisløst mål om kun
at have de bedste udviklere ansat. Vi arbejder løbende med certificeringer, opkvalificeringer og forventer af vores nye
medarbejdere at certificeringer vedligeholdes.

Jobbet
Du vil få mulighed for at arbejde med mange typer af udviklingsopgaver, lige fra mindre udviklingsopgaver hos faste
kunder til større implementerings- og opgraderingsprojekter. Du kommer til at tage del i en travl og spændende
hverdag, hvor opgaverne er mange og forskellige. Din vigtigste opgave er at udvikle værdifulde, stabile og sikre
løsninger i Dynamics Ax med fokus på kunden og kvaliteten.
Din profil
Vi søger dig, der har et solidt kendskab til Dynamics AX erhvervet igennem minimum 10 års erfaring med udvikling i
X++ .NET og deltagelse i projekter, gerne en T profil med dybde og bredde.
Det vil være en fordel, men ikke et krav at du har erfaring inden for områderne:
-

AX 2012 og AX7 (AX RTW) erfaring
Projekt og Service
Supply Chain
Enterprise Portal
AIF
Reporting- & Analysis Services

Vi arbejder efter agile metoder, og i den kontekst er kommunikation og samarbejde med kunden vigtig, ligesom
iterering mellem specifikation og udført løsning opfattes som et naturligt led i arbejdet. Du er grundig og i stand til at
følge et teknisk design, samtidigt med at du er proaktiv og venlig i din stil.
Dit uddannelsesniveau er en videregående uddannelse, alternativt, at du har arbejdet hvor du har fået stor erfaring
med Dynamics AX for eksempel hos en AX leverandør eller fra en virksomhed i en intern funktion, hvor du har
tilegnet dig samme erfaring. Du har succes som Dynamics AX systemudvikler og kan dokumentere dette.
Personlige egenskaber:



Du er en god til at kommunikere verbalt og skriftligt



Du forstår komplekse problemstillinger og kan sparre løsningsforslag




Du er i stand til at udfordre kollegaer på de skitserede løsninger



Du overholder egne estimater



Du har en kommerciel tilgang til dine opgaver

Du bidrager til at identificere den optimale og meste værdifulde løsning for kunden

Hvad kan Pingala tilbyde dig
Pingala arbejder efter agile metoder og bruger Microsofts Sure Step model, samt Lifecycle Services. Vi har et
attraktivt og rart arbejdsmiljø i Roskilde og en god grundløn der suppleres med en letforståelig bonusordning. Vi
rekrutterer kun de bedste, så du kan forvente højt kvalificerede kollegaer, sparring og kontinuerlig
kompetenceudvikling. Du vil få en høj grad af indflydelse, både på din hverdag med udgangspunkt i kundens behov,
men også i den fremtidige udvikling og vækst af Pingala.

Kontakt os
Send gerne din ansøgning til vores administrerende direktør, Kent Højlund (khoejlund@pingala.eu). Har du
spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Kent Højlund direkte på +45 29 17 05 65.
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Denmark



Telefon: +45 312 712 00

Questionnaire – Senior udvikler

Intro

: KHO (Pingala virksomhed, værdier)
: Fælles, KHO/GW – spørge ind til nedenstående
: Afrunding, Eksterne rammer

Fagligt

Microsoft Sure Step model, kendskab til? Brugt aktivt?
AX – moduler? (Supply Charin, Projects- & Services? Versioner?
IT Infrastruktur – Reporting Services
Enterprise Portal
AIF / Certificeringer / udarbejde estimater

Personligt

Kommerciel tilgang, identifcering af salgsmuligheder – opsalg? Overholde estimater?
Tillidsvækkende hos kunden – erfaringer/eksempler
Kommunikation – gøre teknik brugervenlig og tilgængelig, arkitektur færdigheder – være
med til at beskrive løsningen
Beskrive værdien af en løsning hos kunden
Pragmatisk tilgang

Eksterne rammer

Socialt

Lønniveau, geografi (køre til kunder), sammenhæng i work/life balance, opsigelsesfrist,

