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Vil du med på holdet? 

Kickstart din karriere som Microsoft NAV Trainee hos Inventio.IT 

Inventio.IT er i rivende udvikling, og derfor søger vi endnu en NAV Trainee til vores voksende ERP-afdeling i 

Herlev.  

Som NAV Trainee bliver du en del af et engageret NAV Trainee-hold i en dynamisk virksomhed. Inventio.IT 

arbejder med de nyeste Microsoft teknologier, support og service til nye og eksisterende kunder.  

Vi tilbyder en spændende Trainee-stilling med henblik på ”in house” videreuddannelse som Microsoft 

Dynamics NAV applikations eller projekt Konsulent, hvor du på sigt vil arbejde selvstændigt med kunder, 

herunder implementering, vedligeholdelse og support. For at det kan lykkes, lægger vi vægt på, at du er 

pligtopfyldende, ansvarsbevidst og tillidsvækkende.  

Du vil falde godt til, som NAV Trainee, hvis du har en naturlig nysgerrighed for at lære nyt og en ambitiøs 

tilgang til personlig udvikling. Du vil få mulighed for, at forme din karriere i den retning, som du gerne vil gå. 

 

Vi lægger vægt på, at du har følgende med i bagagen:  

- Praktisk erfaring fra økonomi/regnskabsfunktion (hands-on) 

- Udbredt forståelse for debet/kredit 

- Generelt kendskab til Office-pakken 

- Serviceorienteret og evnen til at sætte kunden i centrum 

- Interesse for ERP-systemer og forretningsforståelse 

- Du har måske en akademisk baggrund  

Din arbejdsdag vil typisk bestå af: 

- Support i NAV til kunder 

- Deltagelse i workshops og kursusafholdelse 

- Test af udviklingsopgaver 

- Oplæring i nye produkter 

- Deltage på projektleverancer 
 

Vi har pensionsordning, frugt- og frokostordning, samt sundhedsforsikring. Løn efter kvalifikationer. 
Du vil få skrivebord på vores kontor i Herlev. Adressen er Lyskær 3 EF, 2730 Herlev.  
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Sådan ansøger du:  

Send din ansøgning og CV til Nevenka Schroeder på mail nes@inventio.it, skriv ”NAV Trainee" i emnefeltet. 
Vi afholder løbende samtaler frem til, at vi har fundet den rette kandidat. Så send din ansøgning i dag.  

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Peter Echwald på tlf. 70 26 98 99.  

 

Om Inventio.IT: 

Inventio.IT A/S er blandt de førende leverandører af IT-løsninger og blandt Danmarks største forhandler af 

økonomisystemerne Microsoft Dynamics C5 og NAV. Med fokus på kundens forretningsmæssige mål og 

behov varetager vores kompetente og certificerede konsulenter samt programmører installation, 

implementering og drift af virksomheders løsninger inden for IT, ERP, CRM, Office 365 samt Hosting. Vi er 

mere end 80 engagerede medarbejdere fordelt på vores kontorer i Herlev, Tilst og Odense. Af Microsoft er 

vi kåret som Årets ERP Partner Small/Medium 2010, 2011, 2013 og 2014, samt kåret til Årets ERP Cloud 

SMB Partner 2015. Læs mere om Inventio.IT her 
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