
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 itdlogtechhub.dk og itd.dk 

ITD LOGTECH HUB 
Helsingforsgade 25, 8200 Aarhus N 

 

ANSØGNINGSFRIST 
Hurtigst muligt 

 

SØG JOBBET HER 
https://app.jobmatchprofile.com/7pm5r5 

 

KONTAKT 
Kim Snejbjerg 

M: +45 3055 4939 
E: ksn@itd.dk 

 

DIGITALISERINGSKONSULENTER  
TIL INTERNATIONALT ORIENTERET 
BRANCHEORGANISATION 
Er du god til at sætte dig ind i en virksomheds behov 
og dens aktuelle IT-mæssige situation, så du kan 
vejlede om digitalisering og implementering af IT-
systemer? Kan du navigere i krydsfeltet mellem 
leverandører, medlemsvirksomheder og startups?  
Så er er det måske noget for dig at blive digitalise-
ringskonsulent i ITD Logtech Hub? Vi er sat i verden 
for at give det danske vejgodstransport- og logistik-
erhverv et digitalt løft, og vi er i gang med at lave et 
nyt setup, hvor vi har brug for flere digitaliserings-
konsulenter – både erfarne og nyuddannede.  
 
OM OPGAVERNE  
Du får mulighed for at præge din egen rolle og ar-
bejdsmetoder, når du afhængig af din profil og din 
baggrund og erfaring skal arbejde med et eller flere 
af nedenstående områder:  
 
• Vejlede transportvirksomheder om digitalisering 

og implementering af IT-systemer 
• Afvikle forskellige digitaliseringsworkshops for 

transportvirksomheder 
• Opbygge og dele faglig viden om udvalgte pro-

duktområder, fx ERP, CRM, BI, disponering, kon-
torautomatisering, IT-sourcing og kontrakter 

• Opbygge og dele faglig viden om og skabe rela-
tioner til leverandører af løsninger til transport-
branchen 

• Udarbejde vejledninger til rådgivningsportal om 
relevante emner inden for IT og digitalisering 

• Bistå startups med sparring og produktudvik-
ling.  
 

I jobbet vil du oparbejde erfaring med rådgivning af 
virksomheder og digitalisering af branchen, og du vil 
kunne opnå certificering/uddannelse i digitalisering.  
 
OM AFDELINGEN 
Du bliver en del af ITD Logtech Hub i Aarhus, hvor 
du refererer til chefen for ITD Logtech Hub. Vi er en 
specialiseret afdeling, der arbejder med digitalise-
ring. Desuden kommer du til at samarbejde med 
startups, der er tilknyttet ITD Logtech Hub, og med 
kollegerne i ITD’s medlemsservice i Padborg.  
 
 

OM DINE FAGLIGE OG PERSONLIGE 
KVALIFIKATIONER 
 
• Du har en formel IT-uddannelse på kandidat-

niveau eller tilsvarende, fx kommunikation og 
IT, datalog eller cand.merc.IT. Eller måske har 
du en IT-faglig uddannelse, som du har supple-
ret med en god mængde erfaring. 

• Du har generel IT-forståelse.  
• Du er god til at opbygge relationer og har lyst til 

at indgå i samarbejde med andre mennesker.  
 
SPØRGSMÅL OG ANSØGNING  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkom-
men til at kontakte Kim Snejbjerg, Chef for ITD Log-
tech Hub.  
 
Vi glæder os til at få din ansøgning – jo før, jo bedre, 
for vi holder samtaler løbende og lukker opslaget, 
når vi har fundet de rigtige kandidater. 
 

 

 


