
Vi glæder os til at høre fra dig!

Er du interesseret? 
Så send din ansøgning og CV 

til job@logimatic.dk

Sofiendalsvej 5B 
DK-9200 Aalborg

Stillingen ønskes besat snarest og 
ansøgninger behandles løbende

Har du spørgsmål? 
Så er du velkommen til  

at kontakte HR-chef Lene  
Dahlstrøm på tlf. 96 34 70 00

Logimatic er en dansk software- og automationsvirksomhed, som agerer på det internationale 
marked. Vi har over 30 års erfaring og beskæftiger os med mange forskellige brancher. I dag er vi 
100+ medarbejdere og har afdelinger i Aalborg, Værløse og Singapore. 

Du kan læse mere på www.sertica.dk og www.logimatic.dk

Ønsker du at skabe værdi for 
dine kunder, og have hele 
verden som markedsplads?
Logimatics ambitiøse vækststrategi bærer frugt, og
derfor søger vi en teknisk dygtig konsulent/projektleder.

Om jobbet 
Vi har rigtig travlt, og søger derfor en ny kollega til Konsulentgruppen i SERTICA. 

I konsulentjobbet skal du effektivt kunne implementere SERTICA og tilbyde  

professionel teknisk konsulentassistance, oftest on site hos kunden samt være 

projektleder på kundeprojekter. Dine primære opgaver er kundekontakt,  

konsulentassistance, projektledelse, intern koordinering og planlægning i  

dine kundeprojekter inden for den maritime branche. 

Du
• har en relevant teknisk uddannelse som datamatiker, ingeniør, datalog eller lignende

• har erfaring som konsulent/projektleder i software implementeringsprojekter

• har forretningsforståelse og erfaring i at arbejde med forretningsprocesser måske i  

den maritime branche

• har lyst til at blive ekspert i SERTICA og koble det sammen med forretnings- og 

procesviden

• har drive og selvstændighed, men evner også at arbejde i teams

• har en positiv indstilling og lyst til at påvirke tingene

• har gode sprogkundskaber – skrift og tale på dansk og engelsk

• har godt humør og gåpåmod

Vi tilbyder 
En stilling på en dynamisk arbejdsplads, hvor der er et højt fagligt niveau i et uformelt miljø. 

Ligeledes er der en flad struktur, korte kommandoveje og stor grad af frihed under ansvar. 

Vi kan desuden tilbyde en sund kantineordning og en aktiv personaleforening. 

Kickstart din karriere i en større nordjysk virksomhed allerede i dag! 

Se mere på www.logimatic.dk/karriere/video-af-ansatte


