
Systemkonsulent til 

dynamisk konsulenthus

Er du nyuddannet eller har max. 1-2 års erfaring, og 

har du teknisk flair kombineret med et udpræget 

konsulentgén? Trives du med mangeartede opgaver, 

stor selvstændighed og frihed under ansvar? Så er 

det måske dig, vi søger til stillingen som 

Systemkonsulent hos Metier.

Om Metier
Metier har som erklæret mål at forbedre virksom-

heders evne til at gennemføre projekter.

Virksomheden har igennem de seneste 30 år 

oparbejdet et omdømme som en af Skandinaviens 

førende leverandører af kompetenceudvikling, 

rådgivning og IT-systemer til projekt- og portefølje-

styring. I Danmark er vi i dag 12 engagerede 

medarbejdere, som alle arbejder mod samme mål: 

Better Projects.

Om stillingen
Som systemkonsulent hos Metier bliver din primære 

opgave at konfigurere og tilpasse IT-systemer til 

projekt- og porteføljestyring hos vores kunder. Du er 

med i hele implementeringsforløbet, og dine opgaver 

er meget alsidige. Du kommer til at deltage i 

installation, design, specifikation, udvikling samt 

support af flere forskellige systemer og teknologier.

Du vil både skulle arbejde selvstændigt og som en 

del at et dynamisk team, og du vil få en flok 

krævende og inspirerende kolleger, der har høj faglig 

kompetence og fokus på kvalitet.

Udover konsulentrollen vil du ligeledes være 

ansvarlig for support af de interne IT-systemer.

Du får gode muligheder for videreudvikling af dine 

kompetencer, da vi som konsulenthus tilbyder en 

række uddannelser inden for f.eks. AgilePM® og 

PRINCE2® og helt generelt tror på værdien af at 

udvikle de bedste.

Om dig
Du har en analytisk og struktureret tilgang til dine 

opgaver, og du forstår, at dokumentation og 

grundighed er en vigtig del af jobbet. 

Du er ansvars- og kvalitetsbevidst, og samtidig dygtig 

til at estimere og planlægge dit arbejde, da vi typisk 

arbejder med faste deadlines.

Du motiveres af tekniske udfordringer og arbejder 

hårdt for at løse dem optimalt.

Vi tilbyder en grundig oplæring i jobbet, men 

forventer, at du fra start har godt kendskab til 

følgende områder:

• Databaser (primært MSSQL og Oracle)

• Programmering (Java og/eller C#, XML)

• Windows Server

Herudover vil det være en stor fordel, hvis du også 

har kendskab til ét eller flere af nedenstående 

områder:

• Rapportering (SQL Server Reporting Services eller 

Crystal Reports) 

• Virtuelle Server (Hyper V)

• SharePoint

Endelig lægger vi vægt på, at du:

• Har en teoretisk baggrund som IT-ingeniør, 

datalog eller lignende

• Er flydende på dansk og engelsk i skrift og tale 

• Er detaljeorienteret

• Har god forståelse for komplekse systemer

• Brænder for at bruge dine teknologiske evner

Hvad så nu?
Hvis du kan sige ja til ovenstående, kan vi til gengæld 

tilbyde dig masser af udfordringer i et team, hvor 

tempoet er højt og passionen i top.

Samtidig vægter vi fælles oplevelser og succeser 

højt. Vi holder til i nye og lækre lokaler med 

kantineordning på Lyskær 3B i Herlev, tæt ved 

stationen.

Skriv og fortæl os, hvorfor vi skal ansætte netop dig, 

og send ansøgningen sammen med dit CV til 

kontakt@counsL.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte vores 

rekrutterings-partner Sys Vecht fra CounsL på

tlf. 21 21 46 98.
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