
 

 

 

Intern IT og ERP Supporter 
Til Danmarks største ismejeri 
 
 

Vil du være en del af den fremtidige IT-strategi i Premier IS og være med til at præge udviklingen, hvor du 
kommer til at anvende din viden om ERP-systemer, samt at medvirke i projekter på tværs af 
organisationen, hvor du arbejder både med optimering af processer og IT-systemer. 
 
Virksomheden er i en rivende udvikling, og ønsker at styrke IT funktionen med en nyoprettet stilling som 
intern IT og ERP supporter.  
 
Om stillingen: 
I rollen som intern IT og ERP-supporter kommer du til, at arbejde på tværs af organisationen med en bred 
vifte af systemer, med fokus på AX 2009. 
 
Du vil i samarbejde med kollegaer få ansvaret for drift, vedligehold og udvikling relateret til Microsoft AX 
2009 og sikre den optimale sammenhæng mellem vores forretningsløsninger, der blandt andet inkluderer 
Power BI, RoutePlanner, POS system og egenudviklede systemer. Du skal i samarbejde med resten af 
organisationen være i stand til, at drive og deltage i projekter. 
 
Vi tilbyder: 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med et stort ansvar og en bred vifte af opgaver.  
Du vil opleve en forandringsvillig organisation, som har et højt ambitionsniveau, med gode muligheder for 
både personlig og faglig udvikling.  
 
Du vil indgå i et team, hvor der er højt til loftet, og det er naturligt, at udfordre måden vi arbejder på. Det 
er en virksomhed, hvor der er en afslappet omgangstone og masser af humor i dagligdagen. 
IT-afdelingen består af en supporter og en systemadministrator, hvor du vil referere til IT-manageren. 
 
Dine primære opgaver: 

• Sikre den daglige drift af vores nuværende MS AX2009 løsning. 

• Deltage i og drive projekter på tværs af systemer og organisationen. 

• Supportere brugere af AX 2009, samt brugersupport på tværs af virksomhedens øvrige systemer. 

• Drive dialogen med eksterne leverandører i forbindelse med support, udvikling og implementering. 

• Holde dig fagligt opdateret. 

 

 



 

 
 
 
Din profil og kvalifikationer: 
 

• Kendskab til ERP-systemer og med erfaring fra projektarbejde. 

• Du har en relevant baggrund og gerne erfaring fra en lignende stilling. Vi forestiller os at du har en IT-teknisk 
uddannelse eller tilsvarende erfaringer 

• Du har en bred teknisk forståelse og evner at sætte dig ind i nye systemer og processer.  

• Vigtige personlige egenskaber for at få succes er, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye systemer, skabe 

overblik og forstå komplekse sammenhænge. 

• Som person trives du i et hektisk miljø, hvor du arbejder selvstændigt og med stort ansvar, samtidigt med at 

du er en teamplayer med gode kommunikationsevner.  

• Du har forretningsforståelse og forstår, at anvendelse af IT er afgørende for virksomheden.  

• Du er udadvendt, fleksibel og serviceminded og har gode samarbejdsevner.  

 
 
 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt 
 
Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning med relevante bilag via mail til  
HR@premier-is.dk mrk. ”Intern IT og ERP Supporter. Ansøgningerne behandles løbende. 

 

 

 
 

Om Premier Is – Mejerigaarden  
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og har den ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i Danmark.  
Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt de første, der 
lærte at lave iscreme i Danmark.   

 
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i Baltikum.  
Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 85 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet baseret på stolte 
håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som bl.a. ”Mejerigaarden”, 
”Gammeldags Flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.  
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