
OM ITD 
ITD er en privat brancheorganisation 

for de professionelle transport- og 
logistikvirksomheder. Vi rådgiver og 

skaber netværk for vores ca. 700 
medlemsvirksomheder, som vi også 

hjælper med målrettede værktøjer. Vi 
varetager transport- og 

logistikbranchens interesser politisk 
nationalt og internationalt og tror på, at 
fremtiden tilhører den effektive, digitale 
og grønne transportør. Så vi går forrest 

i digitaliseringen af dansk 
vejgodstransport gennem vores 

videnscenter ITD Logtech Hub, ligesom 
vi understøtter den grønne omstilling.  

 
ITD-koncernen beskæftiger 230 dygtige 

medarbejdere af mange forskellige 
nationaliteter. Vi har hovedsæde i 

Padborg samt kontorer i København, 
Aarhus og Bruxelles og er 

repræsenteret i 11 andre lande via 
datterselskaber. Vores kommercielle 
datterselskaber, FDE A/S og VIALTIS, 

betjener primært transportkunder i hele 
Europa med momsrefusion og 

betalingsløsninger  
til motorveje.

 

 
Læs mere om os på itd.dk 

ITD 
Lyren 1, 6330 Padborg 

 

ANSØGNINGSFRIST 
Hurtigst muligt 

 

SØG JOBBET HER 
https://app.jobmatchprofile.com/g5sa7h 

 

KONTAKT 
Stephan Valkær 
M: 5224 3939 
E: sv@itd.dk 

 

Anders Kümmel-Pedersen 
M: 4052 1788 
E: akp@itd.dk 

 

SENIORUDVIKLER – D365 FINANCE & OPERATIONS 
TIL INTERNATIONALT ORIENTERET KONCERN  
VIL DU VÆRE MED TIL AT VIDEREUDVIKLE VORES 
FREMTIDIGE DIGITALE FORRETNINGSPLATFORM?  
Vi søger en seniorudvikler med stor erfaring i 
udvikling i Microsoft Dynamics D365 Finance & 
Operations, hvor hovedopgaven er at være med til 
at understøtte vores meget komplekse forretnings-
setup.  
 
OM JOBBET 
Vi tilbyder et udfordrende job i et internationalt 
miljø, hvor du bliver en del af et ungt, stærkt og 
ambitiøst team på 12 personer i udviklings- og 
driftsafdelingen. Du refererer til teamlederen for IT 
Development. 
 
Din primære opgave er som nævnt ovenfor udvik-
ling i D365. Der kommer løbende opgaver og nye 
krav til løsningen, så du får et stort ansvar for at 
være med til at arbejde videre med den forretnings-
platform, vi er i gang med at udvikle.  
 
OM DIG 
 Du er uddannet softwareudvikler, programmør, 

datamatiker eller har en universitetsbachelor.  
 Du har solid erfaring med udvikling i D365. Og vi 

lægger også vægt på, at du har udviklings-
kendskab til XAL og AX 2012.  

 Du har gode samarbejdsevner og kan også 
arbejde selvstændigt.  

 Du er god til at sikre en høj grad af opfølgning 
på dine opgaver.  

 Du har et positivt mindset.  
 
ARBEJDSSTED 
Dit primære arbejdssted kan være i Padborg, 
Aarhus eller København afhængig af din bopæl. På 
sigt ser vi gerne din tilstedeværelse i Padborg en til 
to dage om ugen.  
 
I begyndelsen skal du dog arbejde på hovedkon-
toret det meste af tiden af hensyn til opbygning af 
viden og personrelationer.  
 
 
 
 
 
 
 

ANDRE OPLYSNINGER  
Vi forventer, at du kan starte i august eller septem-
ber 2021.  

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkom-
men til at kontakte Head of Group IT Stephan 
Valkær eller Team Manager IT Development Anders 
Kümmel-Pedersen.  
 
Vi behandler ansøgninger i takt med, at de kommer 
ind, og vi søger, indtil vi har fundet den rette kandi-
dat.  

 

 

 


