
Er du ITD´s nye Seniorudvikler med skarpe D365 FO kompetencer?  

EPICO Search søger på vegne af ITD en seniorudvikler indenfor D365 Finance & Operations, der har 

lysten til at videreudvikle ITD´s fremtidige digitale platform.  

Din primære rolle vil være at udvikle løsninger i D365 FO kontinuerligt, så udviklingsaktiviteterne møder 

forretningsbehovene. Da der løbende kommer nye opgaver og krav til løsninger, vil det være dig der 

vurderer behov for udvikling af nye løsninger, samt råde og vejlede i forhold til udviklingen af den 

fremtidige digitale forretningsplatform.  

Om jobbet 

Du tilbydes et udfordrende og afvekslende job i et internationalt miljø, og bliver en del af IT udviklings- 

og driftsafdelingen i Padborg med 12 dynamiske og ambitiøse kolleger. 

ITD samarbejder med eksterne leverandører så du vil både få interne og eksterne kolleger, du kan sparre 
med så I sammen kan sikre de bedst mulige digitale løsninger. Da ITD er en kompleks forretning, er det 
yderst vigtigt at løsningerne er solide og gennemtænkte. 

ITD tilbyder et godt arbejdsmiljø, med trygge rammer hvor du som medarbejder kan videreudvikle dine 
kompetencer og kontinuerligt tage nye værktøjer og teknologier ind i din toolbox. 

Hvad forventer vi af dig som person  

• Du har formodentlig en relevant uddannelsesmæssig baggrund indenfor IT, men det er din 
erfaring og din tekniske indsigt der tæller 

• Du har solid erfaring med udvikling i D365 Finance & Operations 

• Du skal være i stand til at tale med alle interessenter i virksomheden, kunne overskue og udfordre 
løsningerne og håndtere flere projekter samtidigt 

• Du forstår både at arbejde selvstændigt og i grupper med både interne og eksterne kolleger 

• Du har en logisk tankegang og er i stand til at forstå administrative udfordringer og problemer, 
opdele og nedbryde dem for at arbejde videre med dem i forhold til udvikling af nye processer 
og løsninger 

• Du er initiativrig og har et positivt mindset  
 

Arbejdssted  

ITD har afdelinger i Padborg, Aarhus og København, så afhængig af din bopæl finder vi den 

arbejdslokation der er tættest på. Dit primære arbejdssted vil dog være i Padborg, hvor vi ønsker at du 

på sigt kan være til stede 1-2 dage om ugen. I begyndelsen af ansættelsen finder vi en løsning, så du kan 

være på hovedkontoret så meget som muligt så du for mulighed for at opbygge din viden og personlige 

relationer til dine kolleger.  

Rekrutteringsprocessen 

Varetages af EPICO Search. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Regional Manager 
Annette Hjordt-Nielsen på telefon: 61 61 74 36 eller sende din ansøgning på mail: ahn@epicosearch.dk 

Da stillingerne ønskes besat hurtigst muligt indkalder vi til samtaler løbende. 



Vi ser frem til at høre fra dig.  

Velkommen til ITD 

ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. Vi rådgiver 

og skaber netværk for vores ca. 700 medlemsvirksomheder. Vi varetager transport- og logistikbranchens 

interesser politisk nationalt og internationalt. 

 Vi 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. 

Og ITD er mere end en brancheorganisation. ITD er en international koncern med en bred vifte af 

kommercielle aktiviteter. Via vores kommercielle datterselskaber, FDE A/S og VIALTIS, betjener vi primært 

transportkunder i hele Europa med momsrefusion og betalingsløsninger til motorveje. ITD-koncernen er en 

spændende arbejdsplads med 230 dygtige medarbejdere fra mange forskellige nationaliteter. Vi har 

hovedsæde i Padborg samt kontorer i København, Aarhus og Bruxelles, og vi er repræsenteret i 11 andre 

lande via vores datterselskaber. 

 

 


